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NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Schválené: 17. 12. 2019

OBCE ŠURIANKY
03/2019

Platné od: 1. 1. 2020

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach na základe samosprávnej pôsobnosti podľa č. 68 Ústavy SR a podľa
ust. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s ust. zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019.
§1
Úvodné ustanovenia

1.
2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
Šurianky.

Správcom miestneho poplatku je obec Šurianky (ďalej len „správca dane“).
§2
Poplatok a poplatník

1.
2.

3.

4.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

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 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 vodný 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.
Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane môže vyberať a za vybraný poplatok
určí:
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 výberom 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 správcovi dane
odvedie priamo poplatník. Za odvedenie poplatku správcovi dane ručí platiteľ.
Ak viacero poplatníkov podľa § 2 ods. 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
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5.

6.

Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba,
ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti,
ako aj ich zmeny je fyzická osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť
správcovi dane.

Poplatková povinnosť:
a) vzniká dňom, ktorým nestane skutočnosť uvedená v § 2 ods. 2 tohto nariadenia
b) zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť uvedená v § 2 ods. 2 tohto nariadenia.
§3
Sadzba poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

1.

Poplatník – fyzická osoba podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach
1.1. Sadzba poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby sa ustanovuje podľa § 78 ods. 1 písm.
b) zákona i miestnych daniach a predstavuje sumu 0,0794 EUR/osoba a deň.
Tab. 1: Prepočet poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby
Sadzba poplatku na 1
osobu a deň

0,0794
0,0794

2.

3.

x
x

Počet kalendárnych
dní zdaňovacieho
obdobia
365
366

Poplatok za
zdaňovacie obdobie na
1 osobu

=
=

28,98 EUR
29,06 EUR

Poplatok za
zdaňovacie
obdobie po
zaokrúhlení
29,00 EUR
29,00 EUR

1.2. Určenie poplatku sa stanoví v zmysle § 79 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach, ako súčin
sadzby poplatku na 1 osobu a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona i miestnych daniach v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať
(Tab. 1).

Poplatník – právnická osoba, podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona o miestnych
daniach:
2.1. Výška poplatku pri zavedenom množstvovom zbere komunálneho odpadu pre právnické
osoby, podnikateľov v zmysle § 78 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach predstavuje sumu
0,025 EUR za liter komunálneho odpadu.
2.2. Celková výška sa vypočíta ako súčin frekvencie vývozov, výšky poplatku a objemu smetnej
nádoby (Tab. 2). Podľa počtu a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník používa pri frekvencii
vývozov 1x14 dní, t.j. 26 vývozov za rok to predstavuje:

Tab. 2: Prepočet poplatku za komunálny odpad pre právnické osoby a podnikateľov
Objem nádoby v litroch
Poplatok pri frekvencii 26 vývozov za rok
110 litrová nádoba
71,50 EUR
120 litrová nádoba
78,00 EUR
240 litrová nádoba
156,00 EUR
1100 litrová nádoba
715,00 EUR

Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového zberu, správca
dane stanovuje sadzbu poplatku 0,06 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín.
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§4
Oznamovacia povinnosť
1)

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť:
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(identifikačné údaje); v prípade určeného zástupcu ostatných členov domácnosti uviesť
identifikačné údaje týchto členov. V prípade ak je poplatníkom osoba podľa § 2 ods. 2 písm.
b) a c) tohto nariadenia, uviesť názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
a IČO,
b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak sa požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie
alebo odpustenie poplatku.
2) Zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní, keď tieto nastali.
§5
Vyrubenie poplatku, splatnosť a spôsob platenia
1.

Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

3.

Poplatník – právnická osoba, podnikateľ, u ktorého je zavedený množstvový zber komunálneho
odpadu, platia poplatok na základe faktúry vystavenej obcou Šurianky. Termín splatnosti bude
uvedený na faktúre.

2.

4.
5.

Poplatník – fyzická osoba je povinná uhradiť poplatok v dvoch rovnomerných splátkach, a to:
a) I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
b) II. splátka do 30 júna bežného roku, za ktorý sa poplatok vyrubuje.
Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach zaplatiť aj
naraz, najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti v pokladni Obecného úradu
Šurianky.
Poplatník komunálneho odpadu môže poplatok uhradiť:
a) bezhotovostným prevodom na účet obce Šurianky,
b) poštovou poukážkou,
c) v hotovosti v pokladni Obecného úradu Šurianky.

§6
Zníženie a odpustenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
1.
2.

Správca dane na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok za komunálne odpady poplatníkovi,
ktorý preukáže, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval alebo sa nezdržiava na území
obce.

Poplatník k žiadosti o odpusteniu poplatku predloží aktuálne a hodnoverné doklady, z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo územia obce a to:
a) potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste pobytu (poplatník zdržiavajúci sa mimo trvalého
bydliska na území Slovenskej republiky),
b) potvrdenie o trvaní pracovného pomeru v zahraničí spolu s dokladom potvrdzujúcim pobyt
v zahraničí (poplatník zdržiavajúci sa mimo územia Slovenskej republiky),
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c) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, detskom domove, domove
dôchodcov, reedukačnom zariadení, dlhodobej hospitalizácii,
d) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
e) potvrdenie o výkone služby v ozbrojených silách,
f) prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie
odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká.

3.

Doklady uvedené v § 6 ods. 2 nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

5.

Nárok na uplatnenie odpustenia poplatku poplatníkovi nevzniká ak nemá vysporiadané finančné
záväzky voči obci.

4.

6.

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31. 12. príslušného
zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2
nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

Správca dane na základe písomnej žiadosti a predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia
poplatku za komunálne odpady zníži poplatok o 20% ak poplatník študuje mimo obec a k žiadosti
o zníženie poplatku predloží potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste štúdia alebo v mieste
internátneho ubytovania.
§7
Vrátenie poplatku

1.
2.

Správca dane 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.

Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa kedy
tieto zmeny nastali (zrušenie trvalého pobytu),
b) predložením dokladu o splnení poplatkovej povinnosti a dokladu o úhrade poplatku za
komunálny odpad na území inej obce v Slovenskej republike.
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§8
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.

Pri uplatňovaní tohto všeobecne záväzného nariadenia v ďalších prípadoch platia ustanovenia zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov
V prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto VZN bude konanie riešené
v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
Návrh tohto VZN bol zverejnený v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce Šurianky a na webovej stránke obce dňa
2. decembra 2019 Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach sa uznieslo na schválení tohto VZN dňa 17.
decembra 2019 uznesením č. XXXX. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.

Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Šurianky č. 1/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šurianky.

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 02. 12. 2019
PaedDr. Marek Peňaško
starosta obce
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