VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č. 2/2020

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, o podmienkach určovania a vyberania poplatku na území
obce Podskalie

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
o podmienkach určovania a vyberania poplatku na území obce Podskalie

Návrh VZN

Schválené VZN

Vyvesený dňa:

25. 11. 2020

Uznesenie OZ číslo:

30/2020

Zvesený dňa:

11.12.2020

VZN zverejnené dňa:

15. 12. 2020

Miesto zverejnenia

úradná tabuľa obce
webové sídlo obce

Miesto zverejnenia:

úradná tabuľa obce
webové sídlo obce
Po 15. dňoch po zverejnení

Účinnosť VZN:

Obecné zastupiteľstvo v Podskalí v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona. č.369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2 a § 83 § zákona
č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre území obce P o d s k a l i e toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
o podmienkach určovania a vyberania poplatku na území obce
Podskalie
§1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) ustanovuje miestne poplatky za
komunálne odpady a drobný stavebný odpad, ktoré sa vyberajú za príslušný kalendárny rok,
jednotlivé sadzby poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia poplatkov, ďalej ustanovuje
ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov a úľavy
a oslobodenia od platenia poplatkov, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatkov a aj
ďalšie náležitosti vyberania miestnych poplatkov na území Obce Podskalie.
§2
Správa poplatku
1/ Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Podskalie.
2/ Správu poplatku vykonáva obec a poplatok je príjmom rozpočtu obce.
3/ Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na znižovanie
vzniku a škodlivosti odpadov, zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
4// Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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, 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, podnikajúca fyzická osoba ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
5/ Za miestny poplatok ručí: - vlastník nehnuteľností, občan s trvalým pobytom
- správca, ak je vlastníkom nehnuteľností štát alebo obec
6/ Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka
môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich (vlastník
nehnuteľnosti, držiteľ, užívateľ domu)
§3
Sadzba poplatku a určenie poplatku
1/ Sadzba poplatku a určenie poplatku:
- vlastníctvom nehnuteľnosti na území obce
- trvalým alebo prechodným pobytom na území obce.
Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok a určuje sa za osobu a kalendárny deň.
a) Sadzba poplatku je vo výške 0,0767 € na osobu podľa § 2 ods. 4 písm. a)
a kalendárny deň t.j. 28,00 € ročne.
Pre poplatníka podľa § 2 ods. 4 písm. a) sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku
a počtu kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých má alebo
bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých
užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju užívať.
b) Sadzba poplatku je vo výške 0,233 € na kalendárny deň podľa § 2 ods. 4 písm. b)
a c) t.j. 85,00 € ročne.
Pre poplatníka podľa § 2 ods. 4 písm. b) a c) sa poplatok určí ako súčin sadzby
poplatku, ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov a počtu kalendárnych
dní v príslušnom kalendárnom roku (§ 79 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO), počas ktorých:
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území Obce Podskalie na iný účel ako na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území Obce Podskalie na účel podnikania.
c) Sadzba poplatku je vo výške 0,065 € za 1 kilogram drobných stavebných odpadov
Poplatok za zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. Poplatok sa
určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobných stavebných odpadov
bez obsahu škodlivín.
Koeficient stanovený obcou pre jednotlivé prevádzky:
a) Predaj potravín, zeleniny a ovocia, rozličný tovar – koeficient 1
(85 €/rok)
b) Služby a ostatná činnosť (kovovýroba, poľnohospodárska, pestovateľská,
opravárenská) – koeficient 1 (85 €/rok)

c) Kapacitu reštauračných alebo iných pohostinných služieb – koeficient 1 (85 €/rok)
§4
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1/ Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a ohlásiť obci:
a) svoje meno priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého a prechodného pobytu, ak
je poplatníkom podnikateľ, právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo
podnikania, IČO
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku
aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Obec Rozhodnutím vyrubí alikvotnú časť 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.
§5
Vyrubenie a splatnosť poplatku
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(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) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(4) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený
poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote
splatnosti prvej splátky.
§7
Zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec zníži poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
a) na sadzbu 0,0548 € na poplatníka a kalendárny deň – ročný poplatok 20 €
fyzickej osobe, ktorá má v Obci Podskalie trvalý alebo prechodný pobyt .
Zníženie sadzby sa poskytuje bez žiadosti na základe údajov z evidencie
obyvateľov.
b) na sadzbu 0,0274 € na poplatníka a kalendárny deň – ročný poplatok 10 €
študentovi, ktorý je z dôvodu štúdia ubytovaný mimo územia obce.

Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia úľavy je potvrdenie študentského
domova alebo internátu o ubytovaní , príp. nájomná zmluva.
(2) Obec zníži alebo odpustí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie,
za ktoré poplatník preukáže na základe predložených dokladov: že sa v zdaňovacom
období viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce a to z dôvodu:
- bývajúci, pracujúci dlhodobo mimo obce,
- vo výkone trestu odňatia slobody, prípadne vo výkone väzby,
- umiestnený v zariadení sociálnych služieb a zdravotníckom zariadení
Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku niektorý
z týchto dokladov:
–
doklad o pobyte v zahraničí
–
potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru
–
potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
–
doklad o prechodnom pobyte
–
doklad o zaplatení poplatku na inom mestskom/obecnom úrade
–
potvrdenie sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia o pobyte
Doklady v cudzom jazyku musia byť preložené do slovenského jazyka.
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Jednotlivé prípady budú posudzované individuálne na základe písomnej žiadosti poplatníka.
Zníženie poplatku sa bude vzťahovať na kalendárny rok, v ktorom bolo vydané rozhodnutie k
žiadosti.
Poplatníkovi, ktorý predloží doklady preukazujúce nárok na odpustenie alebo zníženie
poplatku v termíne do 31. marca v kalendárnom roku, správca poplatku odpustenie, alebo
zníženie upraví v rozhodnutí .
§8
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné
nariadenia č. 2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
zo dňa 7.11.2014
2/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Podskalí dňa 11.12.2020
3/ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Podskalí.
4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2021
V Podskalí dňa 11. 12. 2020
Zuzana Dočekalová
starostka obce

