VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZLATNÁ NA OSTROVE
č. 3/2017
O POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatná na Ostrove sa v súlade s ust. § 6 ods. 2 a ust. § 11 ods.
4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s ust. § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):
§1
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa zavádza poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „poplatok“), ustanovuje sa sadzba poplatku, ohlasovacia povinnosť o vzniku
a zániku poplatkovej povinnosti, určujú sa prípady zníženia alebo odpustenia poplatku,
spôsob a lehota na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti
vyberania poplatku.
§2
Poplatok, sadzba poplatku
(1) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods.
2 až 4 zákona o miestnych daniach.
(2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí
zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo
správca súhlasí;
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej
len „platiteľ“).
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník;
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
Obec do poplatku podľa § 77 odseku 1 môže zahrnúť:
 náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,
 náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.
(3) Sadzba poplatku pre fyzickú osobu podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona 1, ktorá má v obci
trvalý alebo prechodný pobyt, je 0,04 eur za osobu a kalendárny deň, teda 14,60 eur za osobu
a kalendárny rok. Výška takto určeného poplatku platí až do doby, keď obecné zastupiteľstvo
neschváli novú výšku poplatku na nasledujúci kalendárny rok.
(4) Sadzba poplatku pre fyzickú osobu podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona1, ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť (podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona1), je
určená 58,40 eur za 240 litrovú odpadovú nádobu a kalendárny rok.
(5) Sadzba poplatku pre právnické osoby podľa § 77 ods. 2 písm. b) zákona1 a pre
podnikateľov podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona1, pre ktorých platí v obci zavedený
množstvový zber, je 0,01 eur za liter odpadovej nádoby, teda
 za 110 l nádobu a jeden vývoz, sadzba poplatku je 1,10 eur
 za 240 l nádobu a jeden vývoz, sadzba poplatku je 2,40 eur
 za 1100 l nádobu a jeden vývoz, sadzba poplatku je 11,00 eur.

(6) Poplatok pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona o miestnych daniach
ktorý využíva množstvový zber, obec nevyrubí rozhodnutím ale na základe faktúry.
§3
Požičiavanie odpadovej nádoby
Obec ako správca dane požičiava odpadovú nádobu bezodplatne na základe zmluvy
poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 zákona1, a to:
a) domácnosť 1 až 4 osoby: poplatníkovi sa bezodplatne požičiava odpadová nádoby
s objemom 240 l, v počte 1 kus;
b) domácnosť 1 – 5 a viac osôb: poplatník môže požiadať o bezodplatné zapožičanie
jedného kusu odpadovej nádoby navyše s objemom 240 l, ak nemá nedoplatok na
poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobia;
c) domácnosť 1 až 4 osoby: poplatník takejto domácnosti môže požiadať o zapožičanie
odpadovej nádoby navyše s objemom 240 l, ak nemá nedoplatok na poplatku za
predchádzajúce zdaňovacie obdobia; s podmienkou, že zaplatí poplatok na základe
rozhodnutia vystaveného správcom poplatku v súlade s § 2 ods. 4 tohto nariadenia.
d) domácnosť – nehnuteľnosť v ktorej nie je ani jeden občan prihlásený k trvalému
pobytu: poplatník takejto domácnosti môže požiadať o zapožičanie odpadovej
nádoby s objemom 240 l, ak nemá nedoplatok na poplatku za predchádzajúce
zdaňovacie obdobia; s podmienkou že zaplatí poplatok na základe rozhodnutia
vystaveného správcom poplatku v súlade s § 2 od. 4 tohto nariadenia.
§4
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dni odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7
zákona1 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba
podľa § 77 ods. 1) písm. b) alebo c) zákona1, názov alebo obchodné meno alebo dodatok
obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona1, 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, keď
tieto nastali.
(3) Poplatník podľa § 77 ods. 2) písm. b) alebo c) zákona1 odsúhlasí množstvový zber na
tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
§5
Platenie poplatku
(1) Vyrubený poplatok je možné uhradiť:
a) poštovou poukážkou,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce vedený v Prima banke Slovensko, a.s.,
pobočka Komárno, číslo účtu: 0903246001/5600, IBAN: SK5156000000000903246001, BIC:
KOMASK2X, variabilný symbol podľa platobného výmeru,

c) v hotovosti do pokladne obecného úradu zamestnancovi správcu dane, ktorý je
poverený prijímať platby na daň pri platbách do 300 eur.
(2) Poplatok pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona1 sa uhrádza štvrťročne
po skončení aktuálneho kalendárneho štvrťroku na základe správcom zaslanej faktúry, v
ktorej bude zohľadnená frekvencia odvozu, sadzba poplatku, objem a počet zberných nádob.
Poplatok sa uhrádza podľa ods. 1 písm. b) a c) tohto paragrafu. Splatnosť faktúry je 14 dní.
§6
Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku
(1) Poplatok sa odpustí za zdaňovacie obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe
nasledovných dokladov:
a) že sa v určenom období za celé zdaňovacie obdobie zdržiava v ústave na výkon
trestu odňatia slobody (potvrdenie z ústavu na výkon trestu),
b) že sa v určenom období za celé zdaňovacie obdobie bol umiestnený v dome
dôchodcov alebo v ústavnej starostlivosti (potvrdenie o umiestnení v domove
dôchodcov alebo v ústavnej starostlivosti),
c) že sa v určenom období za celé zdaňovacie obdobie zdržiava v zahraničí (príloha č. 2
a príloha č. 3 tohto nariadenia, resp. úradný doklad zo štátu pobytu, napr. potvrdenie
o pobyte v zahraničí, preukaz o adrese, doklad o platení zálohovej dane podľa platnej
legislatívy príslušného štátu za miestne dane a poplatky a pod.). Predložené doklady
musia obsahovať meno a priezvisko spoplatnenej osoby, adresu v zahraničí, pečiatku
a podpis zodpovednej osoby a dátum vydania dokladu, ktorý musí byť z obdobia,
ktoré je zhodné so zdaňovacím obdobím za ktoré sa odpustenie žiada.
(2) Poplatok sa znižuje v 50% výške za zdaňovacie obdobie študentovi, ktorý sa pripravuje na
budúce povolanie a počas štúdia je umiestnený v internáte alebo býva v podnájme na území
Slovenskej republiky. Podmienkou odpustenia miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady je: predloženie potvrdenia o návšteve školy spolu s potvrdením
o ubytovaní.
(3) Poplatok sa znižuje v 50 % výške za zdaňovacie obdobie poplatníkovi mimo obce Zlatná
na Ostrove, neodchádza denne z trvalého bydliska do zamestnania a je ubytovaný v mieste
výkonu práce, teda počas pracovných dní je umiestnený v ubytovni alebo býva v podnájme na
území Slovenskej republiky. Podmienkou odpustenia miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je: predloženie potvrdenia od zamestnávateľa o mieste
výkonu práce spolu s potvrdením o ubytovaní v mieste výkonu práce.
(4) Poplatok sa odpustí občanom, ktorí hodnoverným dokladom preukážu, že v zdaňovacom
období majú uhradený poplatok za likvidáciu komunálnych odpadov v inej obci na území
Slovenskej republiky. Hodnoverným dokladom o zaplatení poplatku môže byť: potvrdenie
správcu nehnuteľnosti alebo bytového domu, že v sume nájomného bol v zdaňovacom období
uhradený aj poplatok za likvidáciu komunálnych odpadov, príp. potvrdenie obce, resp.
identická písomnosť, v ktorej je uvedené, že bol v zdaňovacom období uhradený poplatok za
likvidáciu komunálnych odpadov za poplatníkov, ktorí žiadajú o odpustenie poplatku.
(5) Poplatok sa odpustí podnikateľom, právnickým osobám, ktorí hodnoverným dokladom
štvrťročne preukážu, že v pravidelných intervaloch odovzdávajú komunálny odpad príp.
drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú pri ich činnosti do zberu alebo výkupní.
(6) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti. Poplatok sa vráti na základe písomnej žiadosti poplatníka,

príp. osoby s príbuzenským vzťahom k poplatníkovi, a to v hotovosti z pokladne obecného
úradu, alebo bankovým prevodom na účet uvedený v žiadosti poplatníka. Vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti v hotovosti je možné po preukázaní totožnosti občianskym
preukazom, pritom na pokladničnom doklade o vrátení poplatku sa uvedie okrem odpisu
osoby, ktorá poplatok prevzala aj číslo jeho občianskeho preukazu a príbuzenský vzťah
k poplatníkovi. Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti na bankový účet je možné na
základe písomnej žiadosti poplatníka s úradne overeným podpisom. Vrátenie poplatku alebo
jeho pomernej časti zosnulého poplatníka, dedičovi je možné po predložení právoplatného
osvedčenia o dedičstve.
(7) Lehota na uplatnenie zníženia, odpustenia alebo vrátenia poplatku je 30 dní od obdržania
rozhodnutia, resp. 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej je možné
uplatniť zníženie, odpustenie alebo vrátenie poplatku.
(8) K dokladom v inom jazyku ako maďarský, český, nemecký, anglický, francúzsky je
potrebné doložiť ich úradný preklad2.
(9) Na výzvu správcu dane je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originály dokladov.
§7
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonáva Obec Zlatná na Ostrove.
(2) Výnos z poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúceho sa k tomuto
poplatku je príjmom rozpočtu správcu poplatku.
(3) V konaní vo veciach poplatku sa postupuje podľa osobitných predpisov1.
§8
Záverečné ustanovenia
(1) V prípadoch týmto nariadením neupravených platia ustanovenia zákona1,3.
(2) Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostrove č.
2/2016 prijaté dňa 29.11.2016 s účinnosťou od 01.01.2017 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ing. Eva Varjúová
starostka obce
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