VŠEOBECNE

ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 2/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou v súlade s ustanoveniami §4 odst.3 písm.g) a
§6 Zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady vydáva všeobecne záväzne nariadenie.
Čl.1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Žabokreky nad Nitrou vyberá miestny poplatok za nakladanie s komunálnymi
odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce (ďalej len „poplatok“).
2. Správu poplatku vykonáva obec a poplatok je príjmom obce (ďalej len „správca poplatku“).
3. Poplatok sa platí za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
ktoré vznikli na území obce. Výnos miestneho poplatku sa použije na úhradu nákladov
spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
Čl.2
Poplatník
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, pozemnú stavbu alebo
jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou na iný účel ako na podnikanie,
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 čl.2, bodu 1, písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa čl.2, bodu 1, písm.a) v obci
trvalý 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.

3.

Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa čl.2, ak na jeho základe
a) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju
užíva poplatník, alebo
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v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri
tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

4. Ak viacero poplatníkov podľa čl.2 bodu 1, písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jedna
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 dlhodobo zdržiava mimo územia SR
alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní
povinnosti poplatníka, povinná ohlásiť správcovi poplatku.
Čl. 3
Poplatková povinnosť
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v čl.2
Čl.4
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku:
1. Pre poplatníka podľa čl.2, bodu 1, písm.a) je paušálny poplatok:
0,055 €/osoba/deň
2. Pre poplatníka podľa čl.2, bodu 1, písm. b),c) je sadzba poplatku, ktorej užívateľom alebo
vlastníkom je právnická alebo fyzická osoba podnikateľ sa stanovuje nasledovne:
a, úrady, bankové, právne, poisťovacie, poštové a iné organizácie
( projekčné, výskumné, stávkové kancelárie)
0,045 €/ 1 liter odpadu
b, školy, školské zariadenia, jedálne a zdravotnícke zariadenia
0,027 €/ 1 liter odpadu
c, predajne s potravinovým tovarom, reštauračné a ostatné obchodné zariadenia
0,045 €/ 1 liter odpadu
d, priemyselné, stavebné, lesné a iné závody, družstvá a prevádzkarne vrátane drobných
podnikateľov
0,089 €/ 1 liter odpadu
pri zavedenom množstvovom zbere, za ktorý sa považuje zber komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov pri použití nádob s objemom 110 l pri vývoze 2x za
mesiac.
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odvozov, sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby.
Pri objektoch využívajúcich spoločnú zbernú nádobu viacerými podnikateľskými
subjektmi, je poplatok vypočítaný ako násobok sadzby, počtu vývozov a objemu nádoby
a podiel celkového počtu zamestnancov v danom objekte.
Čl.5
Ohlásenie
1.

Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ohlásiť
správcovi poplatku:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu, ak je poplatníkom osoba podľa čl.2, bodu 1, písm. b),c) názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa čl.2, bod 4

2.

Poplatník je oprávnený podať správcovi poplatku ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho
povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená alebo ak žiada o zníženie
poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
Čl.6
Vyrubenie poplatku

1.

Poplatok vyrubuje správca poplatku platobným výmerom na 1 kalendárny rok.
Čl.7
Splatnosť poplatku

Splatnosť poplatku je
a) v prípade jednorázovej úhrady do 31.03. príslušného roka
b) prípadne splátkami vždy do 31.03., 30.06.,31.10 príslušného roka.
Čl.8
Spôsob úhrady
Spôsob úhrady
a) hotovostne do pokladne obecného úradu
b) bezhotovostne: poštovou poukážkou na účet obce Žabokreky nad Nitrou
platobným príkazom na účet obce Žabokreky nad Nitrou
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Úľavy
1. Občan, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je
povinný preukázať sa preukazom ZŤP, sa poskytuje zľava 20% zo sumy podľa
čl.4.ods.1.
Doklady na poskytnutie úľavy poplatku je daňovník povinný poskytnúť k nahliadnutiu
do 31.01. príslušného roka.
2. Správca poplatku poplatok odpustí za určené obdobie, ak poplatník preukáže,
- že sa v určitom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
- že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich
dní
- že poplatok bol uhradený v mieste prechodného bydliska
3.

Správca poplatku poplatok zníži, ak poplatník preukáže,
- že študuje mimo trvalého bydliska a je ubytovaný na internáte
- že dlhodobo pracuje mimo trvalého bydliska
Podmienkou pre poskytnutie úľavy je podanie žiadosti písomnou formou do konca
marca príslušného kalendárneho roka, na ktorý je výmer vystavený a predloženie dokladov,
ktoré potvrdia skutočnosti uvedené v bode 2 a 3.
Úľavy z dôvodu fyzickej neprítomnosti osôb prihlásených na trvalý pobyt (osoby
v zahraničí, študenti na brigádach ap.) sa môžu poskytnúť aj na základe predloženia
čestného prehlásenia.
K žiadosti o poskytnutie úľavy, kde bol poplatok uhradený v mieste prechodného
bydliska potrebné doložiť doklad o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení v mieste
prechodného bydliska
Správca poplatku zníži poplatok o 50% podľa bodu 3, ak sa poplatník – študent preukáže
dokladom o ubytovaní na internáte alebo ak sa poplatník preukáže dokladom a dlhodobom
zamestnaní mimo trvalého bydliska.

4.

Úľavu nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý si neplní povinnosti voči obci Žabokreky
nad Nitrou (neuhradenie miestnych daní, miestneho poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady za predchádzajúce obdobia, nájomného a pod.)

5. O zníženie alebo odpustenie poplatku musí občan písomne požiadať do 3 mesiacov od
vzniku
skutočnosti, ktorá zakladá tento právny stav a k žiadosti musí priložiť doklady
potvrdzujúce
skutočnosti, ktoré sú odôvodnením žiadosti.
6. Obec poplatníkovi vráti pomernú časť poplatku v súlade s ustanovením zákona na základe
ohlásenia poplatníka o skutočnosti, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti.
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Všeobecné ustanovenia
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) zamestnanci Obce Žabokreky nad Nitrou
b) poslanci Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou
c) hlavný kontrolór obce

Čl.11
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Žabokreky nad Nitrou o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude prerokované a schválené na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2019.
2. V súlade s § 6 ods.3 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 21.11.2019.
3. V súlade s § 6 ods.8 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bude VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 11. 12. 2019 a nadobúda
účinnosť dňa 01.01.2020.
4. Dňom 01.01.2020 sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2013 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 11.12.2019

Cyril Cabadaj
starosta obce

