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Všeobecne záväzné nariadenie obce Sady nad Torysou
č. 4 / 2015
zo dňa 30.11.2015

o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Sadoch nad Torysou podľa § 11 ods. 4 písm. d) a písm. g) a § 6 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 83
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

§1
Účel a predmet
1) Toto všeobecné záväzne nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje bližšie podmienky
vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce Sady nad Torysou v zdaňovacom období.
2) Poplatok, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
Sady nad Torysou 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 predpisu1)
§2
Poplatník
1) Ak ďalej nie je uvedené 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, ovocný sad, trvalý
trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako
vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
1)

§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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 trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne
je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne
je podľa odseku 1 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.
Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu.
3) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, 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
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 a v prípade odseku 1 písm. a) alebo
drobné stavebné odpady.
4) Poplatok 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 poplatok ručí
zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo
správca súhlasí oznámi to obci písomne do 31. januára bežného roka, ak nedošlo k
určeniu zástupcu alebo správcu do konca januára bežného roka, obec určí spomedzi
vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu rozhodnutím, ktorý poplatok pre obec
vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej
len „platiteľ“).
5) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žijúcich v spoločnej domácnosti,
zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto
zástupcovi.
6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1, a
zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

§4
Určené obdobie
Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.
§5
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku je:
a) pre fyzické osoby 0,041 € za osobu a kalendárny deň (15 €/ ročne),
b) pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktorých miesto
podnikania je na území obce 0,041 € za zamestnanca a deň (súčin poplatku krát počet
dní krát ukazovateľ dennej produkcie krát koeficient),
c) pre fyzické osoby 0,015 €/ kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín2).
Doplnkový zber komunálneho odpadu za vrece o objeme 100 litrov je 1,00 €/1 ks vreca.
2) Pre obec Sady nad Torysou je koeficient = 1.
§6
Vyrubenie poplatku a splatnosť
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, začínajúcim 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 2.
§7
Oznamovacia povinnosť
1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku alebo zániku poplatkovej
povinnosti ohlásiť obci
a) svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len identifikačné údaje), v prípade určeného zástupcu podľa § 3 ods. 5
nariadenia aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 8 nariadenia, predloží aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

2)

§ 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný ohlásiť obci do 30 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti nastali.
§8
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla poplatková
povinnosť, ak o vrátenie poplatku písomne požiada a predloží:
a) pri úmrtí člena rodiny - úmrtný list,
b) pri zmene trvalého alebo prechodného pobytu – potvrdenie o zaplatení pomernej časti
poplatku v mieste nového trvalého alebo prechodného pobytu.
2) Obec môže poplatok znížiť o 50 %, ak poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
Tieto skutočnosti poplatník preukazuje:
a) potvrdením školy o štúdiu, vždy na príslušný školský rok aj s dokladom o ubytovaní
(doklad o ubytovaní na internáte, nájomná zmluva),
b) potvrdením od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, na území Slovenskej
republiky mimo obce aj s dokladom o ubytovaní (overená kópia pracovnej zmluvy,
doklad z ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva),
c) potvrdením o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste,
d) overeným čestným vyhlásením o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa
za preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, pokiaľ to
nevyplýva z podkladov predložených podľa písmena a) až c).
3) Obec poplatok zníži o 50 % (0,0205 € za osobu a kalendárny deň; 7,50 €/ ročne) pre :
a) držiteľa preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom
alebo prevažne alebo úplne bezvládnu fyzickú osobu, s doložením príslušných
dokladov v lehote do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia,
c) fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov, počnúc najbližším zdaňovacím obdobím po
dovŕšení 62 rokov,
d) fyzickú osobu v hmotnej núdzi, pomerne za obdobie, pokiaľ trvajú dôvody na zníženie
a ak poplatník preukáže, že je v hmotnej núdzi. Zníženie poplatku poplatník preukazuje
rozhodnutím príslušného orgánu o poskytnutí dávky v hmotnej núdzi; zníženie sa
poskytne najskôr odo dňa právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o poskytnutí
dávky v hmotnej núdzi a vzťahuje sa aj na všetkých členov v domácnosti, ktorí sa v
uvedenom rozhodnutí spoločne posudzujú.
4) Obec môže poplatok odpustiť, ak poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
Tieto skutočnosti poplatník preukazuje:
a) pri pobyte v zahraničí je to najmä potvrdenie od zamestnávateľa overená kópia
pracovnej zmluvy alebo pracovné povolenie alebo potvrdenie o povolení pobytu na
území iného štátu alebo potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o prechodnom
pobyte, resp. na základe čestného vyhlásenia občana, resp. jeho blízkeho rodinného
príslušníka,
b) pri vykonávaní práce alebo študovaní na vysokej alebo strednej škole mimo svojho
trvalého pobytu je najmä potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva, potvrdenie

o prechodnom pobyte, potvrdenie školy o štúdiu, doklad o ubytovaní, nájomná
zmluva. Potvrdenie školy o štúdiu sa dokladuje na príslušný školský rok,
c) potvrdením o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste,
d) overeným čestným vyhlásením o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za
preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, pokiaľ to nevyplýva
z podkladov predložených podľa písm. a) až c).
5) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
6) Úľavy sa nekumulujú. Ak u jedného poplatníka vznikne nárok na zníženie poplatku
z viacerých dôvodov súčasne, uplatní sa zníženie výhodnejšie pre poplatníka.
§9
Platnosť a účinnosť
1) Obecné zastupiteľstvom obce Sady nad Torysou sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 14.12.2015.
2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 30.11.2015.
3) Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 15.12.2015.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016.
5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné
nariadenie
obce
Sady
nad
Torysou
č.
2/2014
zo dňa 24.11.2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V Sadoch nad Torysou, dňa 30.11.2015

JUDr. Vojtech Farkaš
starosta obce

