Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Leváre
o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad

Zverejnený dňa 26.11.2019

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm.
d), e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady v znení neskorších
predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Leváre o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenia
1.Toto VZN určuje poplatníka, platiteľa poplatku, sadzbu a určenie poplatku, oznamovaciu
povinnosť, vyrubenie, vrátenie a zníženie poplatku a spôsob platenia poplatku.
2. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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.1
3. Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie
kalendárny rok.
4. Správcom poplatku za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
je obec Veľké Leváre.
5. Zvoz komunálneho odpadu sa uskutočňuje v obci v dvojtýždenných intervaloch 26 x do roka.
§2
Poplatník a platiteľ poplatku
1. Ak nie je zákonom ustanovené inak, 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
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§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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 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.
3. Platiteľom poplatku je vlastník nehnuteľnosti, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu
alebo nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v
spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom ich zástupca, alebo správca určený
vlastníkom. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, obec určí medzi vlastníkmi alebo
spoluvlastníkmi zástupcu, ktorý poplatok vyberie.
4. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
5.Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1. a
zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
§4
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za komunálny odpad je pre fyzické osoby 30 € na osobu.
2. Pre fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby obec zaviedla množstvový zber.
Sadzba poplatku pre fyzické alebo právnické osoby – podnikateľov alebo podnikateľské
subjekty, ktoré sú zaradené do systému množstvového zberu odpadu je závislá od veľkosti
objemu zbernej nádoby a počtu vývozov. Sadzba poplatku je nasledovná:
a) 110l/120l zberná nádoba 3,46 € za jeden vývoz,
b) 240 l zberná nádoba 6,92 € za jeden vývoz,
c) 1 100 l kontajner 31,72 € za jeden vývoz.
3. Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je 0,023€ za kilogram drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín.
4. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobných stavebných
odpadov odovzdaných na zbernom dvore.

5. Poplatok za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu bez obsahu
škodlivín uhradí pôvodca odpadu v hotovosti, priamo na zbernom dvore poverenému
zamestnancovi obce.
6. Ak pri kontrole obec zistí, že nádoby nie sú vyhovujúce, resp. nepostačujú na množstvo
produkovaného komunálneho odpadu, nariadi poplatníkovi primeraný druh nádoby (resp.
kontajnera).
§5
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu podľa § 3 ods. 4 aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 4 ods.
2 názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) 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, kedy
tieto nastali.
§6
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím za celé zdaňovacie obdobie. Pri vyrubení
poplatku obec vychádza z posledných jej známych údajov v čase vydávania rozhodnutia.
2. Fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt sú povinné uhradiť poplatok obci v troch
splátkach, ktoré sú určené obcou v rozhodnutí na celé zdaňovacie obdobie a to:
a) prvá splátka do 30.04.
b) druhá splátka do 31.07.
c) tretia splátka do 31.10.
Poplatok môže poplatník uhradiť aj jednorazovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
prostredníctvom platobného terminálu v pokladni obecného úradu alebo bezhotovostne
bankovým prevodom.
3. Právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia sú povinné uhradiť poplatok obci
jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia:

a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) prostredníctvom platobného terminálu v pokladni obecného úradu,
c) bezhotovostným bankovým prevodom.
4. Fyzické osoby, ktoré majú v obci prechodný pobyt a fyzické osoby, ktoré nemajú v obci
trvalý ani prechodný pobyt a v obci vlastnia alebo užívajú nehnuteľnosť sú povinné uhradiť
poplatok obci jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) prostredníctvom platobného terminálu v pokladni obecného úradu,
c) bezhotovostným bankovým prevodom.
4. 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.
§7
Vrátenie poplatku
1. Obec 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.
§8
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži o 50 % žiadateľovi ktorý:
a) sa dlhodobo (viac ako 90 dní za rok) zdržiava v zahraničí, ak o tom predloží hodnoverný
doklad,
b) navštevuje školu v zahraničí,
c) sa dlhodobo zdržiava mimo územia obce alebo SR z dôvodu výkonu zamestnania spolu s
potvrdením zamestnávateľa alebo dokladom o ubytovaní,
2. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí žiadateľovi ktorý:
a) predloží potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, v domove dôchodcov, v
ústave na výkon trestu odňatia slobody a pod.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 1. a 2. nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj úradný preklad. Náklady súvisiace s úradným prekladom znáša
poplatník.
4. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§9
Zrušovacie ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Veľké Leváre zo dňa 14.12.2017.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. xxx/2019 zo dňa xx. 12.
2019
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2020.
Vo Veľkých Levároch dňa xx. 2019

Ing. Richard Nimsch
starosta obce

