Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Podhradie
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 3/2018
Obec Zemianske Podhradie v súlade s ustanovením § 6 a § 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami a v súlade so zákonom NR
SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva
pre územie obce Zemianske Podhradie toto všeobecne záväzné nariadenie obce.

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1.Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len VZN ) stanovuje sadzbu poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len KO a DSO), dĺžku obdobia, na ktoré
sa určuje poplatok, vznik a zánik platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku
poplatkovej povinnosti, splatnosť, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku a spôsob
a lehotu na uplatnenie alebo odpustenie, ako aj ďalšie náležitosti vyberania poplatku.
2. Základné pojmy:
a) Komunálny odpad, drobný stavebný odpad, množstvový zber, zložka komunálnych
odpadov – sú definované zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
b) Poplatník a platiteľ poplatku – sú definované v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.
3. Poplatok za KO a DSO pre platiteľov poplatku na území obce Zemianske Podhradie sa
stanovuje ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období.,
b) súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník využíva
v súlade intervalovo množstvovým zberom.,
c) súčin sadzby poplatku a hmotnosti DSO pri odovzdaní DSO.
4. Zdaňovacím obdobím poplatku za KO a DSO je kalendárny rok.

Čl. II
Predmet poplatku
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce.
2. Obec zavádza množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

Čl. III
Platenie poplatku
1.Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, podzemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
nehnuteľnosť),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
2. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 tohto VZN žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich. Za poplatníka , ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní
povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka
nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa zdržiava mimo územia SR alebo je
nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka , povinná oznámiť obci.
3. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, poplatok vyberá a za
vybraný poplatok ručí zástupca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca
súhlasí. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka, povinná oznámiť obci.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

Čl. IV
Sadzba poplatku
Obec stanovuje:
a) sadzba poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt a pre fyzické osoby, ktoré v obci užívajú nehnuteľnosť na iný účel ako
podnikanie a nemajú v obci trvalý a prechodný pobyt je sadzba poplatku vo výške 0,0444 €
za osobu a jeden kalendárny deň, čo predstavuje čiastku 16,20 € na jeden kalendárny rok, pri
intervale odvozu komunálneho odpadu 14 dní.,
b) sadzba poplatku za množstvový zber pre poplatníka – právnickú osobu, fyzickú osobu –
podnikateľa, sa stanovuje sadzba poplatku vo výške 0,0140 € za 1 liter komunálneho
odpadu, čo predstavuje pri frekvencii vývozov 1 x 14 dní, t.j. 26 vývozov za rok poplatok
za jednu zbernú nádobu takto:
40,04 € za odpadovú nádobu 110 l
43,68 € za odpadovú nádobu 120 l
- 400,40 € za odpadovú nádobu 1100 l
c) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad pre fyzické osoby z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu je - 0,040 € za 1 kg drobného
stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.
Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu.
d) hodnota koeficientu potrebného pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov
je stanovená na hodnotu 1.

Čl. V
Oznamovacia povinnosť
1.Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a :
a) uviesť meno a priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu, právnická osoba – podnikateľ názov alebo obchodné meno, meno zástupcu, sídlo
alebo miesto podnikania, identifikačné číslo ,
b uviesť identifikačné údaje osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti, a za ktoré plní
povinnosť poplatníka,
c/ uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, ak požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa , kedy
tieto nastali.

Čl. VI
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Poplatok sa
platí: a) v hotovosti do pokladne obce – Obecný úrad Zemianske Podhradie č. 138
b) poštovou poukážkou
c) bezhotovostnou platbou na účet obce: 19023202/0200 VÚB, pobočka Nové Mesto
nad Váhom IBAN: SK16 0200 0000 0000 1902 3202
Daňovník je povinný označiť platbu dane platobnými údajmi, ktoré uvedie správca dane
v rozhodnutí, ktorým uvedie daň.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného obdobia.
3. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo 2.
4. Poplatok za KO právnickej osobe a FO podnikateľovi, využívajúci množstvový zber obec
vyrubí rozhodnutím. Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu 19023202/0200 VÚB,
pobočka Nové Mesto nad Váhom IBAN: SK16 0200 0000 0000 1902 3202.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Čl. VII
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť za obdobie,
za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní
v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo územia obce
a) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu
v zahraničí

b) potvrdenie o štúdiu v zahraničí
3) V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladu predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
4) Obec na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu, že je v zariadení sociálnej
starostlivosti, v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, v detskom domove,
vo výkone väzby, vo výkone odňatia slobody.
5) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 30.09.
príslušného kalendárneho roka predložením príslušných dokladov podľa ods. 2, nárok na
odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká
6) Nárok na uplatnenie odpustenia poplatku poplatníkovi nevzniká, ak nemá vysporiadané
finančné záväzky voči obci.
Čl. VIII
Vrátenie poplatku
1.
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej
žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia
a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2.Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa keď
tieto zmeny nastali / napr. zrušenie trvalého pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti
a pod./
b) predloženie dokladu o splnení poplatkovej povinnosti a dokladu o úhrade na území inej
obce SR.
Záverečné ustanovenie
1. Správu miestnych daní a poplatku vykonáva Obec Zemianske Podhradie
2. Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2018 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší VZN č. 4/2017, zo dňa 07.12.2017, číslo
uznesenia 60/2017.
3. Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Podhradie sa na tomto Všeobecne záväznom
nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.3/2018,
uznieslo dňa ,
číslo uznesenia.
.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2019.

Miroslav Zámečník
starosta obce
vyvesené dňa : 26.11.2018
zvesené dňa :
Zverejnené na internetovej stránke obce: www.zemianske-podhradie.sk

