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o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2021

Ing. Igor Šillo
starosta obce
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 07/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
Úvodné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že
v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2021 miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2021, ktorý je zdaňovacím obdobím.
2) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“), v súlade s
ustanoveniami 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 o miestnych daniach a miestnom poplatku“), sa
ustanovujú podrobnejšie podmienky pre miestny poplatok za komunálne
odpady (ďalej len „poplatok“) na území obce Kostolná pri Dunaji (ďalej len
„obec“).
§2
Zdaňovanie obdobie
1) Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.
§3
Predmet poplatku
1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
2) Poplatok platí daňovník, 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,
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 nehnuteľnosti
nachádzajúce sa na území obce na účel podnikania.
3) 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
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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) Poplatok za poplatníkov v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň:
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, spoluvlastníci môžu určiť
zástupcu alebo správcu, ktorý ak s určením súhlasí, poplatok vyberá a za
vybraný poplatok ručí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo
mesto (ďalej len platiteľ).
5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie
priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. Túto dohodu je
povinný platiteľ predložiť správcovi poplatku pred začatím určeného
poplatkového obdobia.
§4
Frekvencia vývozu komunálneho odpadu
1) Frekvencia vývozu komunálneho odpadu je stanovená na 2x za mesiac, resp.
1x za mesiac, a to v zmysle harmonogramu vývozu komunálneho odpadu.
2) Frekvenciu vývozu komunálneho odpadu si určí poplatník na začiatku
zdaňovacieho obdobia.
§5
Sadzba poplatku za komunálne odpady
1) Sadzba poplatku je nasledovná:
a) pre osoby uvedené v § 3 ods. 2 písm. tohto VZN je zavedený množstvový
zber a tieto osoby majú možnosť výberu smetných nádob, pričom sadzba
poplatku je nasledovná:
i)
110 l smetná nádoba: 0,045 eur/l, t. j. 4,95 eur/nádoba,
ii)
120 l smetná nádoba:0,045 eur/l, t. j. 5,40 eur/nádoba,
iii)
240 l smetná nádoba: 0,045 eur/l, t. j. 10,80 eur/nádoba,
iv)
1100 l smetná nádoba:
0,045 eur/l, t. j. 49,50 eur/nádoba.
§6
Určenie poplatku
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1) Poplatok pre poplatníka uvedeného v § 3 ods. 2 tohto VZN sa určí ako súčin
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v
súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
2) Poplatok pre poplatníka podľa § 3 ods. 2 VZN sa vyrubí rozhodnutím,
každoročne a na celé zdaňovanie obdobie.
3) Poplatok je splatný v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Poplatok sa uhrádza v hotovosti v pokladni Obecného úradu
v Kostolnej pri Dunaji alebo bezhotovostne prevodom na účet Obce Kostolná
pri Dunaji.
§7
Oznamovacia povinnosť
1) Každý poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia vykonať
oznamovaciu povinnosť, t. j. oznámiť vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo
dňa vzniku poplatkovej povinnosti a v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť
obci:
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého alebo prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“),
b) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo
miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je poplatníkom právnická osoba
alebo podnikateľ podľa § 3 ods. 2 písm. b) a c) tohto VZN,
c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
d) predložiť doklady, ktoré odôvodňujú vrátenie alebo odpustenie poplatku, ak
poplatník požaduje odpustenie alebo zníženie poplatku podľa § 8 tohto VZN.
2) Zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a zmeny
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku je poplatník povinný oznámiť
obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
§8
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1) Podmienkami na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa osobitného
predpisu (§ 82 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.) sú, že si poplatník, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia splnil
oznamovaciu povinnosť v lehote podľa osobitného predpisu (§ 80 ods. 2 zákona
č. 582/2004 Z. z.), a že poplatník a spoplatnené osoby, za ktorých poplatník plní
poplatkovú povinnosť, nemajú daňové nedoplatky na miestnych daniach a
miestnom poplatku voči obci Kostolná pri Dunaji. So vzniknutým preplatkom sa
naloží v súlade s osobitným predpisom (§ 98a zákona č. 582/2004 Z. z. a § 79
zákona č. 563/2009 Z. z.).
2) Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie (dni), za ktoré poplatník, ktorý
má trvalý pobyt na území obce a je štátnym občanom SR, preukáže na základe
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dokladov, že sa dlhodobo, t. j. viac ako 90 dní v zdaňovacom období
(kalendárnom roku), nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Poplatník
preukazuje skutočnosti, ktoré ho oprávňujú na odpustenie poplatku dokladom o
mieste pobytu mimo obce a dokladom o zaplatení poplatku za likvidáciu
komunálnych odpadov v zdaňovacom období v mieste pobytu mimo obce, s
uvedením mien osôb, za ktorý bol uhradený a obdobia, za ktoré bol uhradený,
ktoré bude zároveň obdobím, za ktoré sa poplatok odpustí.
3) Správca poplatku odpustí poplatok, ak sa spoplatnenej osobe poskytuje
dlhodobá starostlivosť v zariadení sociálnych a/alebo zdravotných služieb, je
umiestnená v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v ústave na výkon
väzby, predloží potvrdenie nie staršie ako 2 mesiace preukazujúce túto
skutočnosť.
4) Správca poplatku odpustí poplatok, ak spoplatnená osoba a jej maloleté deti
žijú v zahraničí, predloží úradný doklad zo štátu pobytu. Tento doklad musí
obsahovať meno a priezvisko spoplatnenej osoby, adresu v zahraničí a dátum
vydania dokladu, ktorý musí byť z obdobia, ktoré je zhodné so zdaňovacím
obdobím, za ktoré sa odpustenie poplatku žiada. Ak nie je možné jedným
predloženým dokladom pokryť vydokladovanie celého zdaňovacieho obdobia,
je potrebné predložiť najmenej dva doklady vydané priebežne v príslušnom
zdaňovacom období.
5) Správca stanovuje zníženie sadzby poplatku podľa článku 13 ods.1 písm. a)
o 50 % poplatníkom starším ako 65 rokov, ktorí žijú osamelo. V takomto prípade
sa doloží čestné vyhlásenie obyvateľa. Pre splnenie podmienky veku je
rozhodujúci vek k 1. 1. zdaňovacieho obdobia.
6) Správca poplatku nevráti pomernú časť poplatku, ktorá je nižšia alebo sa rovná
3,00 eur.
7) Písomnosti (doklady a potvrdenia) uvedené v § 8 ods. 2, 3, 4 tohto VZN nie je
možné nahradiť čestným prehlásením, záznamom o vycestovaní v cestovnom
doklade alebo potvrdením o cestovných nákladoch ani potvrdením o úhrade
nákladov pobytu v zahraničí.
8) Správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo
a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na všetko, čo pri
posudzovaní žiadosti vyšlo najavo.
9) Na výzvu správcu dane poplatník je povinný predložiť k nahliadnutiu originál
dokladov uvedených v § 8 ods. 2, 3, 4 tohto VZN.
10) V prípade, ak predložený doklady uvedené v § 8 ods. 2, 3, 4 tohto VZN nie sú
v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť aj
úradne overený preklad do slovenského jazyka.
§9
Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad
1) Sadzba poplatku je stanovená na 0,04 eur za 1 kg drobného stavebného
odpadu bez obsahu škodlivín.
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2) Sadzbu uhrádza poplatník v hotovosti v pokladni správcu dane pri odovzdávaní
odpadu.
3) Výpočet poplatku sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
§ 10
Prechodné ustanovenia
1) Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubené
pred 1. januárom 2020 podľa Zákona č. 582 /2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Kostolná
pri Dunaji č. 8/2018 zo dňa 27. 12. 2018 sa dokončí podľa doterajších
predpisov.

1)

2)
3)
4)
5)

§ 11
Záverečné ustanovenia
Vo veciach, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto Všeobecne záväznom nariadení
platí Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Všetky zmeny a doplnky tohto VZN podliehajú schváleniu obecného
zastupiteľstva v Kostolnej pri Dunaji.
Toto VZN bolo schválené nariadením OZ v Kostolnej pri Dunaji dňa 9.12.2020.
Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a
účinnosť dňa 1. 1. 2021.
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 14/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa
4. 12. 2019.

V Kostolnej pri Dunaji 28. 12. 2020

Ing. Igor Šillo
starosta obce

