Obec
O b yc e
v súlade s ustanovením § 6 zákona 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
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OBYCE
č. 7/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Obyce
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Článok 2
Základné ustanovenie
Obec Obyce týmto Všeobecne záväzným nariadením Obce Obyce o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Obyce (ďalej len „všeobecne
záväzné nariadenie“) ukladá s účinnosťou od 1. januára 2015 miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Článok 3
Predmet úpravy
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia
§ 83 zákona č. 582/2004 Z. z..
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
3. Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zdaňovacím obdobím poplatku
rozumie kalendárny rok.
Článok 4
Množstvový zber
V obci Obyce je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby –
podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať, alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.

Článok 5
Sadzby poplatku
1. Obec Obyce stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,0035 eur za jeden liter
alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
2. Obec Obyce stanovuje sadzbu poplatku 0,03699 eur za osobu a kalendárny deň
v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber.
3. Výška poplatku pre poplatníka, na ktorého sa nevzťahuje množstvový zber sa určí ako
súčin sadzby poplatku a počtu dní v kalendárnom roku a zaokrúhli sa na euro centy nadol. Pri
nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu (chata, chalupa a pod.) a poplatník nie je trvale
ani prechodne prihlásený k pobytu v obci sa počet osôb = 1.
4. Výška poplatku za množstvový zber sa určí ako súčin sadzby poplatku, objemu zbernej
nádoby a počtu vývozov za rok a zaokrúhli sa na euro centy nadol
Článok 6
Oznamovacia povinnosť
1. Každý poplatník resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho
odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť do 30 dní :
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok
b) odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
c) od zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie poplatku.
2. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej
domácnosti (tzv. platiteľ) je povinný uviesť údaje za každého poplatníka, za ktorého plní
poplatkovú povinnosť a ktorý má v nehnuteľnosti trvalý, resp. prechodný pobyt alebo užíva,
alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť platiteľa.
3. Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej
povinnosti v priebehu spoplatňovaného obdobia, je povinný uviesť počet kalendárnych dní v
príslušnom roku, počas ktorých mal alebo bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo
počas ktorých nehnuteľnosť v obci užíval, bude užívať alebo je oprávnený užívať, ako aj iné
rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi tieto skutočnosti.
4. Poplatník – právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ je povinný v ohlásení
uviesť:
- obchodné meno, plný názov
- IČO – ak je poplatník fyzická osoba, ktorá podniká, uviesť rodné číslo
- presnú adresu sídla, miesto podnikania, miesta prevádzok na území obce
- údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na
doručovanie písomností
- číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť
- údaje potrebné na vyrubenie poplatku
5. Poplatník – právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ je povinný doložiť správcovi
poplatku výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, licenciu, resp. inú
listinu, na základe čoho vykonáva podnikateľskú činnosť.

6. Ak poplatník podáva obci ohlásenie zmeny skutočností rozhodujúcich ma vyrubenie
poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, predloží spolu s
ohlásením aj potvrdenie preukazujúce odôvodnenie ohlásenia.
7. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca
vychádza z posledných jemu známych údajov.
8. Poplatník je oprávnený podať obci 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.
Článok 7
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2. Ak ročný vyrubený poplatok je vyšší ako 50,00 eur je možné platenie v splátkach.
Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje
poplatok.
3. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe
písomného predpisu doručeného Obcou.
4. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ
v písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
b) poštovou poukážkou alebo
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Obyciach.
Článok 8
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú :
- žiadosť s doložením potvrdenia o zmene trvalého alebo prechodného pobytu (matričný, mestský
alebo obecný úrad), alebo potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci na základe zmeny trvalého
alebo prechodného pobytu (s uvedením mena a priezviska, dátum od kedy je vyrubený poplatok),
- pri úmrtí poplatníka je potrebné doložiť žiadosť spolu s úmrtným listom, žiadosť predkladá
jeden z poplatníkov s trvalým pobytom a žijúci v jednej domácnosti, alebo zástupca,
- pri ukončení alebo prerušení podnikania, zmeny sídla, alebo prevádzkárne, je potrebné doložiť
žiadosť a právoplatné doklady zo živnostenského alebo obchodného registra.

Článok 9
Zníženie poplatku
1. Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok
na zníženie poplatku a predloží podklady preukazujúce, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období
sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
Obec poplatok znižuje:
a) poplatník pracujúci v turnusoch, pri práci vykonávanej mimo miesta trvalého pobytu
poplatníka - poplatok sa zníži o 50%
(poplatník predloží potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie od agentúry, ktorá
sprostredkovala prácu, alebo potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce vzťahujúce sa na
zdaňovacie obdobie, prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na
zníženie poplatku),
b) študenti študujúci mimo miesta trvalého pobytu aj v zahraničí - poplatok sa zníži o
50%
(poplatník predloží potvrdenie o štúdiu mimo miesta trvalého pobytu, potvrdenie o štúdiu v
zahraničí vzťahujúce sa na zdaňovacie obdobie, počas ktorých prebiehalo vyučovanie prípadne
skúškové obdobie, potvrdenie o ubytovaní na internáte, prípadne iné doklady, v ktorých bude
uvedený dátum preukazujúci nárok na zníženie poplatku),
c) poplatník zdržujúci sa dlhodobo v zahraničí viac ako 300 kalendárnych dní v roku poplatok sa zníži o 80%
(poplatník predloží doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, napr.: úrad
prihlasovania obyvateľov alebo potvrdenie od zamestnávateľa, rezidentské povolenie, povolenie
na pobyt vydaný krajinou, v ktorej poplatník dlhodobo žije, prípadne iné doklady, v ktorých bude
uvedený dátum preukazujúci nárok na zníženie poplatku).
2. V prípade, že doklad podľa ods. 1 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladom predložiť aj jeho preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
3. Čestné vyhlásenie sa nepovažuje za doklad, ktorý odôvodňuje zníženie poplatku.
Článok 10
Odpustenie poplatku
1. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady, preukazujúce, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
Ak poplatník predloží :
a) povolenie na pracovnú činnosť v zahraničí – poplatok sa odpustí. V prípade, že s
poplatníkom žijú v zahraničí aj ďalší členovia rodiny, vzťahuje sa príslušné odpustenie poplatku
aj na tieto osoby. Poplatník je povinný k dokladu predložiť žiadosť.
b) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody - poplatok sa odpustí,
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou – poplatok sa odpustí,

d) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou – poplatok sa
odpustí.
2. Obec poplatok odpustí školám a školským zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Obyce.
3. Poplatok sa zníži tým poplatníkom s trvalým alebo prechodným pobytom v obci, ktorí
sa časť roka zdržiavajú mimo územia obce a preukážu sa uhradením poplatku za odpad v mieste,
v ktorom sa zdržiavajú. Ak je poplatník mimo obce počas celého roka, poplatok sa mu odpustí po
predložení dokladu, že uhradil poplatok v mieste pobytu za celý rok.
4. Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj ich preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
5. Čestné vyhlásenie sa nepovažuje za doklad, ktorý odôvodňuje odpustenie poplatku.
6. V prípade, že podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku pretrvávajú aj v
ďalšom zdaňovacom období, je nutné predložiť aktuálne doklady pre zníženie alebo odpustenie
poplatku za každé zdaňovacie obdobie.
7. Zníženie alebo odpustenie poplatku sa nevzťahuje na dočasné pobyty v rekreačných
zariadeniach, kde poplatník platí obci poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti.
Článok 11
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Článok 12
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Obyce č. 4/2012 z 13. decembra 2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Obyce.
Článok 13
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného
nariadenia Obce Obyce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
svojom zasadnutí dňa 12. novembra 2014 uznesením č. 26/2014.

Článok 14
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. január 2015.

Ing. Milan Garaj, PhD. v. r.
starosta obce

• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Obyce bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli obce dňa : 27. 10. 2014
• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Obyce bol zvesený z úradnej tabule obce
dňa : 11. 11. 2014
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Obyce bolo po jeho schválení Obecným zastupiteľstvom v
Obyciach vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 13. 11. 2014
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Obyce bolo zvesené z úradnej tabule obce dňa : 28. 11. 2014

