NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Slovany č. 1/2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Slovany v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11ods. 4 písm. d), e)
a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanovením § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej len „Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“) vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Slovany č. 01/2018 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§1
Úvodné ustanovenia
Základné náležitosti o poplatku 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.
§2
Predmet úpravy
(1) Predmetom je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a ) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,
b ) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
(3) Týmto Všeobecne záväzným nariadením Obec Slovany ukladá miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Slovany s účinnosťou od 01. 01.
2019 (ďalej len „poplatok“).
(4) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím rozumie kalendárny rok.
§3
Poplatník
1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny 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 (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 má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom
podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá
zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
§4
Sadzby poplatku
1. Sadzbu poplatku je:
a) pre poplatníka pri nehnuteľnosti a dome slúžiacom na bývanie podľa počtu
osôb prihlásených k trvalému resp., prechodnému pobytu je 0,0411 € za osobu
a kalendárny deň, t. j. 15 €/ rok
b) pre poplatníka pri nehnuteľnosti na území obce, ktorú užíva na rekreačne účely
ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt je
0,0411 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 15 €/ rok
c) pre prevádzkovateľov obchodov, pohostinstiev, spoločnosti s.r.o., drobné
prevádzky je 0,1507 na deň, t.j. 55 €/ rok
d) pre poskytovateľov ubytovacích kapacít je 0,1918 na deň, t.j. 70 €/ rok
e) pre zamestnancov je 0,0685 € za osobu a deň t.j. 25 € osoba/ rok
f) ak poplatník podľa §3 ods. 1 písm. b c požiada o množstvový zber poplatok za
zber a odvoz jedného litra zmesového komunálneho odpadu je 0,0181 €
g) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín: 0,030 eura za
kilogram týchto odpadov
§5
Zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak splnil oznamovaciu povinnosť.
(2) Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce poplatníkovi,
(3) Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce a to:
a) Potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní.
b) Pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o trvaní
pracovného pomeru spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.
c) Pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu
o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržiava v ich meste (obci) s potvrdením o zaplatení
vyrubeného poplatku v mieste kde sa zdržiava a býva.

d) Doklad o pobyte v zahraničí, štúdiu v zahraničí.
e) Potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu.
f) Potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo
zdržiava v ich meste (obci) s potvrdením o úhrade poplatku za komunálny odpad.
f) Potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou.
g) Potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
(4) V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k
dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
(5) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§6
Vrátenie preplatku
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.
§7
Postup obce proti tvrdosti zákona
Správca dane môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím
§8
Zrušovacie ustanovenia
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzne nariadenie Obce č. 2/2012 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slovany schválené uznesením
zastupiteľstva č. 7/1/6 zo dňa 14. 12. 2012, ktoré bolo platné od. 01. 01. 2013

§9
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Slovanoch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa ........... uznesením č. ....................... a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2019

V Slovanoch 27. 11. 2018

Ing. Marek Straka
starosta obce

