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Obecné zastupiteľstvo v Zalužiciach podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona 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

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 7/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
Poplatok
(1)

Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.

§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, 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 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 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 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1 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.

(3) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe
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a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník, alebo
e) 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.

§3
Platiteľ
(1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ,
ktorým je
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.
(2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(3) Vzor oznámenia o určení zástupcu alebo správcu pre vyberanie poplatku v zmysle odseku 1 písm.
a) je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

§4
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods. 1 tohto
nariadenia a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

§5
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa jej vzniku
a) písomne na predpísanom tlačive, uvedenom v prílohe č. 2 tohto nariadenia v prípade fyzickej
osoby,
b) písomne na predpísanom tlačive, uvedenom v prílohe č. 3 tohto nariadenia v prípade
právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa,
c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
d) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, 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) Poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť, vyzve obec na jej splnenie v primeranej
lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na
základe výzvy, obec určí poplatok podľa pomôcok. Obec oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa
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pomôcok, pričom dňom začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. Na
postup obce pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje daňový poriadok.

§6
Sadzba poplatku
(1)

Sadzba poplatku je
a) 0,055 eur na osobu a kalendárny deň,
b) 0,05 eur za kilogram odovzdaných drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

§7
Určenie poplatku
(1)

Obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období – pre fyzické osoby,
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov, vypočítaného podľa § 79 zákona – pre právnické osoby
a fyzické osoby – podnikateľov.

§8
Vyrubenie poplatku, splatnosť a spôsob zaplatenia
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 31. mája kalendárneho roka.
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
(3) Poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje platiteľ; obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume za všetkých členov domácnosti tomuto platiteľovi.
(4) Každá domácnosť s počtom členov 1 až 4 je povinná na zmesový odpad používať minimálne 1
KUKA nádobu o objeme 110 alebo 120 litrov. Platiteľ po zaplatení vyrubeného poplatku dostane od
obce 1 nálepku, ktorú nalepí na svoju KUKA nádobu. Zberová spoločnosť bude následne realizovať zber
odpadu len z takto označenej KUKA nádoby, a to na základe vopred dohodnutého harmonogramu.
(5) Každá domácnosť s počtom členov 5 a viac je povinná na zmesový odpad používať minimálne:
buď 1 KUKA nádobu o objeme 240 litrov alebo 2 KUKA nádoby o objeme 110 alebo 120 litrov. Platiteľ
po zaplatení vyrubeného poplatku dostane od obce 2 nálepky, ktoré nalepí: buď obe na svoju KUKA
nádobu o objeme 240 litrov alebo na nádobu o objeme 110 alebo 120 litrov jednu nálepku. Zberová
spoločnosť bude následne realizovať zber odpadu len z takto označenej KUKA nádoby, a to na základe
vopred dohodnutého harmonogramu.
(6) Ak platiteľ, ktorým je fyzická osoba, má záujem o používanie väčšieho počtu KUKA nádob vo
svojej domácnosti ako je počet uvedený v ods. 4 alebo 5, môže požiadať obec o pridelenie väčšieho
počtu nálepiek na KUKA nádobu. Obec na základe žiadosti, ktorú je platiteľ povinný podať do 28.2.
kalendárneho roka, dodatočne pridelí platiteľovi požadovaný počet nálepiek. Za každú 1 takto
dodatočne pridelenú nálepku obec vyrubí platiteľovi poplatok vo výške 40 eur. Jedna pridelená nálepka
oprávňuje platiteľa používať jednu KUKA nádobu o objeme 110 alebo 120 litrov.
(7) Ak platiteľ, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, má záujem o používanie
1100 litrového maloobjemového kontajnera (MOK), môže do 28.2. požiadať o povolenie obec. Obec
používanie MOK povolí a platiteľovi vyrubí poplatok vo výške 300 eur na rok.
(8) Vyrubený poplatok je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo na účet
obecného úradu.
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§9
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorý sa počas zdaňovacieho obdobia
odhlási z trvalého alebo prechodného pobytu v obci Zalužice. O vrátenie poplatku musí poplatník
podať písomnú žiadosť, a to do 30 dní od zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu. Obec
poplatníkovi vráti alikvótnu časť poplatku podľa počtu dní zostávajúcich do konca zdaňovacieho
obdobia.
(2) Obec vyrubený poplatok zníži o 70 % poplatníkovi, ktorý podá písomnú žiadosť a preukáže, že sa
viac ako 90 dní v zdaňovacom období nebude zdržiavať na území obce. Podkladom, ktorým poplatník
uvedenú skutočnosť preukáže, môže byť:
a) potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce,
b) potvrdenie o návšteve školy,
c) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
d) potvrdenie o dlhodobom pobyte v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení sociálnych
služieb mimo územia obce Zalužice.
(3)

Písomnú žiadosť podľa ods. (2) je poplatník povinný podať najneskôr do 28.2.

(4)

Obec vyrubený poplatok zníži poplatníkovi:
a) o 30 %, ak sa v predchádzajúcom kalendárnom roku aspoň 9 krát zapojil do separovaného
zberu,
b) o 10 %, ak nespĺňa podmienku podľa písm. a), avšak dosiahol vek min. 62 rokov.

(5)

Obec poplatok odpustí:
a) novorodencovi za kalendárny rok, v ktorom sa narodil,
b) poplatníkovi dlhodobo sa zdržiavajúcemu v zahraničí, a to na základe jeho čestného
prehlásenia, potvrdeného podpismi dvoch susedov pred pracovníkom určeným správcom
dane.

(6) Obec Zalužice vráti, zníži alebo odpustí poplatok len tomu poplatníkovi, ktorý splní podmienky
podľa tohto nariadenia a voči ktorému obec neeviduje žiadne pohľadávky.

§ 10
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Zalužice dňa 28.11.2016
uznesením č. 138/2016.
(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom
v Zalužiciach a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.
(3)

Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia sú prílohy č. 1 až 3.

....................................
Mgr. Gabriel Viňanský
starosta obce
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Prílohy
Príloha č. 1

Oznámenie
o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku
Správca poplatku: Obec Zalužice
Podpísaní spoluvlastníci nehnuteľnosti
...................................................................................................................................................................
(bytu, rodinného domu, chaty, chalupy, nebytového priestoru, záhrady, pozemku; pri budove uviesť súpisné
číslo a pri pozemku parcelné číslo a k. ú.)

oznamujú obci Zalužice, že podľa § 77 ods. 5 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
určili
...................................................................................................................................................................
(uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, resp. adresu prechodného pobytu)
za svojho zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady.

V ......................................... dňa ....................................
Spoluvlastníci nehnuteľnosti:
meno, priezvisko

adresa trvalého pobytu

podpis

Poučenie:
Poplatníci sú povinní sami si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti.
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Príloha č. 2

Oznámenie
vzniku / zániku* poplatkovej povinnosti
(podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady)

Správca poplatku: Obec Zalužice
Poplatník – fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul
Adresa trvalého alebo prechodného pobytu
Rodné číslo
Dôvod vzniku/zániku poplatkovej povinnosti
**
Požadujem zníženie/odpustenie poplatku*
áno*
Dôvod na zníženie/odpustenie poplatku

nie*

a) denný študent, študujúci a bývajúci mimo obce*,
b) poplatník užívajúci nehnuteľnosť menej ako 90 dní v roku.

* čo sa nehodí, prečiarknuť
** Poplatková povinnosť vznikla/ zanikla z dôvodu:
- vzniku/ zániku trvalého pobytu v obci,
- vzniku/ zániku prechodného pobytu v obci,
- vzniku/ zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť,
- začatia/ skončenia užívania nehnuteľnosti.

Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie a pravdivo uviesť všetky skutočnosti. Ak poplatník
súčasne požaduje aj zníženie alebo odpustenie poplatku, je povinný predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
V ......................................... dňa .............................
................................
podpis poplatníka
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Príloha č. 3

Oznámenie
vzniku / zániku* poplatkovej povinnosti
(podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady)

Správca poplatku: Obec Zalužice
Poplatník – právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ
Obchodné meno alebo názov
Sídlo alebo miesto podnikania
IČO
Zastúpený (meno, priezvisko, funkcia)
Dôvod vzniku/zániku poplatkovej povinnosti
**
* čo sa nehodí, prečiarknuť
** Poplatková povinnosť vznikla/ zanikla z dôvodu:
- vzniku/zániku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
- vzniku/zániku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.

Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie a pravdivo uviesť všetky skutočnosti.

V ......................................... dňa .............................

.................................................
podpis štatutárneho zástupcu
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