Všeobecne záväzné nariadenie Obce Slanec č. 5/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Slanec pri výkone samosprávy podľa čl. 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1, § 11 ods.4 písm. d) , e) a
g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v
nadväznosti na ustanovenia zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon“)

vydáva

pre katastrálne územie obce Slanec toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za účelom zavedenia miestneho
poplatku počnúc zdaňovacím obdobím roku 2020, vychádzajúc zo zámerov reformy verejnej
správy, z požiadaviek fiškálnej decentralizácie, lepšej mobilizácie zdrojov a posilnenia
postavenia územnej samosprávy z hľadiska jej zodpovednosti pri správe vlastných príjmov a
pri poskytovaní služieb občanom, ktoré Obecné zastupiteľstvo obce Slanec schválilo na svojom
riadnom rokovaní dňa 12. decembra 2019 v zmysle § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona NR SR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením č. 98/2019/A/2.

PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1 Predmet úpravy
1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slanec.

2)

Obec Slanec ukladá s účinnosťou od 1. januára 2020 na území obce Slanec miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

3)

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sú ustanovené v § 77 až § 83 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

DRUHÁ ČASŤ URČENIE NÁLEŽITOSTI MIESTNEHO POPLATKU
§ 2 Miestny poplatok za komunálne odpady a Platiteľ poplatku
1)

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, okrem elektro odpadov,
použitých batérií a akumulátorov, pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktoré vznikajú na území obce Slanec.

2)

Poplatok platí poplatník, ktorým je
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
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
a)

3)

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
platiteľ, ktorým je:
a)

b)

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.
Ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie.
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.

§ 3 Sadzba poplatku
1)

Správca poplatku stanovuje ročnú sadzbu poplatku pre poplatníkov uvedených v § 77 ods.
2 písm. a) zákona a § 2 ods.2 písm. a) tohto VZN nasledovne:
a)
b)
c)

2)

16,50 € za osobu a rok, v prepočte 0,0452 € / osoba a kalendárny deň pre každú fyzickú
osobu (nepodnikateľa), ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
16,50 € za nehnuteľnosť slúžiacu na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu
(chaty) pre poplatníkov uvedený v § 2 ods.2 písm. a) a rok
0,03€ za 1 kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, pričom poplatník
uhradí tento poplatok na obecný úrad Slanec

Správca poplatku stanovuje ročnú sadzbu poplatku pre poplatníkov uvedených v § 77 ods.
2 písm. b) a c) zákona a § 2 ods.2 písm. b) a c) toho VZN nasledovne:
a)

b)

16,50 € za osobu a rok, v prepočte 0,0452 € / osoba a kalendárny deň pre právnickú
osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel ako na podnikanie,
16,50 € za osobu a rok, v prepočte 0,0452 € / osoba a kalendárny deň pre podnikateľa,
ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania.

§ 4 Určenie poplatku
Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období sa vypočíta podľa § 79
ods. 4 zákona, pričom koeficient ustanovený obcou má hodnotu 1.

§ 5 Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1)
2)

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods.2 tohto
VZN
Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.

§ 6 Vyrubovanie poplatku
1) Poplatok obec vyrubí rozhodnutím. Pri vyrubovaní poplatku bude obec vychádzať :
a) u fyzických osôb uvedených v § 2 ods.2 písm. a) tohto VZN z údajov v evidencii
obyvateľstva o trvalom pobyte
b) u právnických osôb uvedených v § 2 ods.2 písm. b ) a u podnikateľov uvedených
v § 2 ods.2 písm. c) na základe údajov uvedených v Ohlásení k určeniu
miestneho poplatku za komunálne odpady pre právnické osoby a podnikateľov

2) Spôsob vyrubovania poplatku
a) u fyzických osôb, uvedených v §2 ods.2 písm. a) tohto VZN poplatok bude vyrubený
za všetkých členov domácnosti jedným rozhodnutím, na ktorom budú uvedené mená
poplatníkov. Výška poplatku za osobu sa bude rovnať súčinu sadzby poplatku za osobu a
kalendárny deň a počtu kalendárnych dní v roku. Výšku vyrubeného poplatku obec upraví
v priebehu roka, ak nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zánik poplatkovej povinnosti
alebo zmenu výšky poplatku. Z titulu zmien v trvalom pobyte v rámci obce nebudú
vykonávané prepočty ročného poplatku v príslušnom zdaňovacom období.
b) u právnických osôb uvedených v § 2 ods.2 písm. b) tohto VZN a u podnikateľov,
uvedených v § 2 ods.2 písm. c) tohto VZN bude poplatok vyrubený na základe Ohlásenia k
určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady pre právnické osoby a podnikateľov.
Výšku vyrubeného poplatku obec upraví v priebehu roka v prípadoch , ak nastali
skutočnosť, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti.

§ 7 Odpustenie poplatku
Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
1)

Odpustenie poplatku podľa §7 odst. 1 sa vzťahuje na poplatníka, ktorý má v obci trvalý
alebo prechodný pobyt.
2)

Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to najmä:
3)

a. potvrdenie zamestnávateľa (pracovnej agentúry) o mieste výkonu práce v
zahraničí spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,
b. potvrdenie o dennom štúdiu na škole v zahraničí spolu s potvrdením alebo
dokladom o ubytovaní,
c. potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
d. potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou,
e. potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
f. namiesto potvrdenia alebo dokladu o ubytovaní možno predložiť doklad miestne
alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
g. v odôvodnených prípadoch overeným čestným vyhlásením obsahujúcim údaje
o pobyte mimo územia obce.
V prípade, že doklad podľa ods. 3 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
4)

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 3, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
5)

§ 8 Zníženie poplatku
1)

Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za
ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

2)

Zníženie poplatku podľa §7 odst. 1 sa vzťahuje na poplatníka, ktorý má v obci trvalý alebo
prechodný pobyt.

3)

Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to najmä:
a)
b)
c)
d)

potvrdenie zamestnávateľa (pracovnej agentúry) o mieste výkonu práce mimo územia
obce v SR spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,
potvrdenie o dennom štúdiu na škole mimo územia obce v SR spolu s potvrdením alebo
dokladom o ubytovaní.
namiesto potvrdenia alebo dokladu o ubytovaní možno predložiť potvrdenie o
prechodnom pobyte v inej obci,
v odôvodnených prípadoch overeným čestným vyhlásením obsahujúcim údaje o pobyte
mimo územia obce.

4)

V prípade, že doklad podľa ods. 3 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k
dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.

5)

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 3, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 9 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 sú:
a)

b)

c)

skončenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci, preukázané potvrdením
inej obce, že je tam prihlásený na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt resp. dokladom o
zániku trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci, dokladom o úmrtí,
zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce preukázaný najmä dokladom o úmrtí,
dokladom o zániku PO, dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť napr. listom
vlastníctva, dohodou o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej
zmluvy,
zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania preukázaný najmä
dokladom o zániku podnikateľa, dokladom o zániku PO, dokladom o zániku

3)

prevádzkarne, dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva,
dohodou o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním ohlásenia a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods.2, nárok na vrátenie poplatku za toto obdobie zaniká.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 10 Spoločné ustanovenia
1) Správu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 1 ods.
2 vykonáva obec Slanec, ktorá ho na svojom území zaviedla prostredníctvom starostu obce
Slanec a poverených zamestnancov obce Slanec.

§ 11 Záverečné ustanovenia
1)

Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestneho
poplatku podľa zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2)

Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.

§ 12 Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Slanec č.
5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší
Všeobecne záväzne nariadenie č. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

§ 13 Účinnosť
1)

VZN obce Slanec č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Slanec dňa 12. decembra 2019,
uznesením č. 98/2019/A/2.

2)

Návrh VZN obce Slanec č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady bol zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa 28. novembra
2019 a zvesený bez pripomienok dňa 12. decembra 2019.

3)

Vyhlásenie VZN obce Slanec č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady sa vykoná jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci od 13. decembra
2019 do 28. decembra 2019.

4)

VZN obce Slanec č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady nadobúda účinnosť 1. januárom 2020.

V Slanci dňa 13. decembra 2019

Ing. Jozef BELA
starosta obce Slanec, v.r.

