Všeobecne záväzné nariadenie obce Trstice
o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné
odpady na území obce Trstice č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Trstice na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 a
čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 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 komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zák. č. 582/2004 Z. z.“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej aj ako „VZN“)

§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky ukladania miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestny poplatok“) na území obce
Trstice, sadzbu poplatku, dĺžku obdobia na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti
platenia poplatku, ohlasovaciu povinnosť, splatnosť poplatku, pri množstvovom zbere spôsob,
formu, miesto na zaplatenie poplatku, zníženie alebo odpustenie poplatku a spôsob a lehotu na
uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.

§2
Miestny poplatok
1. Poplatník platí poplatok za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladanie 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,
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený
množstvový zber drobného stavebného odpadu. Pozn.: v obci bol zavedený
množstvový zber drobného stavebného odpadu.
2. 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.
3. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
4. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) tohto ustanovenia 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.
5. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa
ods. 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je jej miesto
trvalého alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok
platí iba raz a to z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.
6. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
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
z 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.
7. Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok
ručí:
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 (ďalej
len „platiteľ“).
8. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník;
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
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9. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za
poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka
jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať
alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je
nezvestná. Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka, povinná oznámiť obci.
10. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 a
zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

§3
Určenie poplatku
1. Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka (ďalej „určené obdobie“).
2. Obec ako správca poplatku ustanovuje množstvový zber pre poplatníkov, ktorými sú
právnické osoby a podnikatelia.
§4
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za komunálny odpad sa určuje takto:
a)
pre fyzickú osobu 0,063 EUR za osobu na kalendárny deň v určenom období (t.j.
23,00 EUR za osobu/rok), počas ktorých má, alebo bude mať v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt v rodinnom dome, bytovom dome či inej budove alebo jej
časti, kde je prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt (ďalej len „budova“) alebo
užíva, prípadne bude užívať rodinný dom či budovu na iný účel ako na podnikanie.
Na prípady uvedené pod písm. a) sa vzťahuje ustanovenie § 2 ods. 3, 4, 5 tohto VZN.
Poplatok sa určí ako súčin sadzby poplatku a počtu dní v zdaňovacom období, počas
ktorých vzniká poplatníkovi poplatková povinnosť.
b)

pre právnickú osobu a podnikateľa platí poplatok rovnajúci sa súčinu frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.

Typ
zbernej nádoby
120 l
240 l
1100 l kontajner

Interval
vývozu
1x7 dní
1x7 dní
1x7 dní

Počet
vývozov
52
52
52

Sadzba
za liter
0,011 EUR/l
0,011 EUR/l
0,011 EUR/l

Suma
v EUR/rok
69,- EUR
137,- EUR
630,- EUR

Náklady na zbernú nádobu/kontajner na zmesový komunálny odpad a na kompostovacie
zásobníky na biologicky rozložiteľný odpad znáša poplatník.
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2. Pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. a) pri zavedenom kontajnerovo-intervalovom zbere
platí, že má nárok:
na 1 až 4 osoby v domácnosti
1 zbernú nádobu s obsahom 110 l alebo 120 l
pri 5 a viac osôb v domácnosti
2 zberné nádoby s obsahom 110 l / 120 l alebo
1 kus 240 l zberná nádoba
3. V prípade, že poplatník v domácnosti podľa § 2 ods. 2 písm. a) vyprodukuje väčšie množstvo
odpadu ako je objem zbernej nádoby na ktorú má nárok, zadováži si na vlastné náklady ďalšiu
zbernú nádobu s obsahom do 120 l, za ktorej vývoz bude platiť ročný miestny poplatok vo
výške 30,- € (a to aj za každú ďalšiu zbernú nádobu naviac).
4. V prípade, ak poplatník podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c) vyprodukuje väčšie množstvo odpadu
ako je objem dvoch kontajnerov vo veľkosti 1100 l týždenne, bude povinný uzavrieť zmluvu
na nakladanie s komunálnym odpadom s tým, s ktorým má uzatvorenú zmluvu aj obec.
4. Ak pri kontrole obec zistí, že zberné nádoby nie sú vyhovujúce, resp. nedostačujúce k
množstvu vyprodukovaného komunálneho odpadu, nariadi poplatníkovi zadováženie nádoby
resp. kontajnera primeraného objemu alebo počtu.
5. Pri zbere drobného stavebného odpadu sa v obci uskutočňuje množstvový zber. Sadzba
poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivých látok pre poplatníkov podľa § 2 ods.
2 písm. a), b) a c) je 0,03 EUR za 1 kg.

§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 § 77 ods.
7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba
podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), 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 podľa § 82, 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.
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§6
Vyrubenie a platenie poplatku
1. Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatník
preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.
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.
4. Poplatník, ktorým je právnická osoba a podnikateľ, platí poplatok na základe dohody o
využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu. Právnická osoba a podnikateľ sú povinní pred
začatím podnikateľskej činnosti na území obce uzavrieť s obcou dohodu o využívaní a
vyúčtovaní množstvového zberu. Tlačivo Dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového
zberu je prílohou tohto VZN.
5. Poplatok možno uhradiť:
a) bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu
b) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Trsticiach,
c) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet obce.
6. Poplatník po zaplatení miestneho poplatku obdrží štítok za určené obdobie, ktorým označí
svoju zbernú nádobu/kontajner. Obec bude zabezpezpečovať odvoz odpadu zberných nádob
len s platným označením.
7. Poplatok za drobný stavebný odpad nevyrubuje obec rozhodnutím.
Miestny poplatok určený na základe skutočného množstva za drobný stavebný odpad uhradí
poplatník pri jeho odovzdaní na Zbernom dvore poverenému pracovníkovi obce.

§7
Vrátenie, zníženie a odpustenie 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 pomernú časť. Nárok na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak
poplatník v stanovenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
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Spolu s oznámením zániku povinnosti platiť poplatok podaným v zmysle § 80 ods. 2 zákona o
miestnych daniach t.j. do 30 dní od zániku povinnosti platiť poplatok predloží poplatník
hodnoverné doklady, ktorými sú:
a) potvrdenie o zmene trvalého alebo prechodného pobytu,
b) prípade, že právnická osoba, mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že bola
oprávnená užívať alebo užívala nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie: dokladom o zániku právnickej osoby, dokladom o zániku
práva užívať nehnuteľnosť /list vlastníctva, dohoda o ukončení nájmu, výpoveď z
nájmu, atď./
c) v prípade, že podnikateľ, mal povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že bol oprávnený
užívať alebo užíval nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania: dokladom o zániku podnikateľa, dokladom o zániku práva užívať
nehnuteľnosť /list vlastníctva, dohoda o ukončení nájmu, výpoveď z nájmu, atď./
d) doklad o úmrtí.
2. Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka tento poplatok zníži o 50 % zo sadzby poplatku
za obdobie, za ktoré poplatník obci bez pochybností preukáže, že sa v zdaňovacom období viac
ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti hodnovernými dokladmi, ktorými sú :
a) potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v
zdaňovacom období vykonáva prácu v inej obci v SR alebo v zahraničí, kde je súčasne
aj ubytovaný s uvedením počtu dní,
b) doklad o dlhodobom pobyte v zahraničí z dôvodu výkonu zamestnania (potvrdením od
zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s
miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce a potvrdením o ubytovaní)
c) potvrdenie o návšteve školy v inej obci SR spolu s dokladom o ubytovaní alebo
prechodnom pobyte v mieste, kde študuje alebo potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
d) potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatenie/vyrubenie poplatku v danej obci/meste,
e) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody a jeho dobe trvania.
Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, ako dlho sa poplatník v určenom období nezdržiava
alebo nezdržiaval na území obce.
3. Obec zníži poplatok o 50 % za celé zdaňovacie obdobie u poplatníka ktorý je držiteľom
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Poplatník sa
preukáže obci príslušným dokladom (preukazom ZŤPS).
4. Obec zníži poplatok o 30% na základe žiadosti osoby, ktorá je v hmotnej núdzi. Poplatník
sa má preukázať potvrdením od príslušných štátnych orgánov (úrad práce a sociálnych vecí
alebo sociálna poisťovňa). Lehota na uplatnenie zníženia poplatku je 30 dní od obdržania
rozhodnutia.
5. V prípade, že podklady budú predložené v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku
poplatník doloží aj preklad príslušného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad).
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6. Poplatníkovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia.
7. Doklady sa predkladajú osobitne pre každé zdaňovacie obdobie.
8. Podmienkou pre vrátenie poplatkov alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu, zánik
práva na užívanie nehnuteľnosti, zrušenie prevádzky a pod.) Podkladom pre vrátenie poplatku
je splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 80 zák. č. 582/2004 Z. z.

§8
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
11. 12. 2019 uznesením č. 3/XII/2019.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší z roku 2012 VZN č. 012/XII/3 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trstice.
3. Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva a povinnosti s tým spojené vzniknuté do nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov.
§ 11
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2020.

Mgr. Eva Kaczová
starostka obce

Návrh VZN vyvesený: 22.11.2019
Návrh VZN zvesený: 10.12.2019
Návrh VZN schválený: 11.12.2019
VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2020Príloha č. 1
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DOHODA
o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady (KO)
POPLATNÍK (právnická osoba, podnikateľ):
Obchodné meno/názov: .............................................................................................................
Sídlo firmy alebo miesto podnikania (adresa nehnuteľnosti): ....................................................
.....................................................................................................................................................
IČO: ......................................... DIČ: ....................................
Email/tel: .............................................................................
Meno a priezvisko konateľa (zástupcu): .....................................................................................
a
OBEC TRSTICE:
925 42 Trstice 667,
IČO: 00306258
DIČ: 2021197277
prostredníctvom vývozov zabezpečených obcou uzatvárajú v zmysle platného VZN č.
.................. o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce
Trstice dohodu o
vývoze*,
zmene vývozu*,
ukončení vývozu*
(*nehodiace sa preškrtnite)
ku dňu: ..............................................
zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu komunálnych odpadov na území
Obce Trstice nasledovne:
Adresa*
umiestnenia
zbernej nádoby

Objem*
Počet*
zbernej
nádob
nádoby

Sadzba**
Frekvencia*
Výška** Celková výška**
poplatku v
vývozu
poplatku poplatku
euro/liter

Doplatok/preplatok
za minulý rok
Spolu:
*vypĺňa poplatník

**vypĺňa správca poplatku

Trstice dňa: ....................................

Trstice dňa: ....................................

................................................................
poplatník

.....................................................................
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce
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