Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4
ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov a v zmysle ustanovenia § 77 ods. 1 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 poplatku“)
Vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady takto:

1. § 15 vrátane nadpisu znie - a nahrádza :
§ 15
Platenie poplatku
1) Poplatok za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania
s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené
nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov
podľa osobitného predpisu, ktoré vznikajú na území správcu dane platí poplatník, ktorý je
určený v §77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku.
2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane 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) zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi, je povinný túto skutočnosť oznámiť
správcovi dane. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii u správcu dane. Poplatník je povinný
tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane
alebo poštou.
c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
3) Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti
jedným z nich, je táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane na tlačive.
4) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť údaje a
predložiť doklady podľa § 80 ods. 1) zákona o miestnych daniach. Zmeny skutočností
rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho
obdobia je poplatník povinný oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, kedy tieto na stali.
Oznamovaciu povinnosť plní poplatník podaním oznámenia na tlačive.
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2, § 16 vrátane nadpisu znie :
§ 16
Sadzba poplatku
1) Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
obdobie jedného kalendárneho roka:
a) pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je
v zastavanom 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) pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie, ktorá nevyužíva množstvový zber a
c) pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania, ktorý nevyužíva množstvový zber paušálne 0,03 € za osobu a
kalendárny deň.
2) Správca dane určuje sadzbu pre:
a) právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie, ktorá využíva množstvový zber a
b) podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania, ktorý využíva množstvový zber vo výške 0,03 za liter
odpadov.
3) Správca dane určuje sadzbu poplatku vo výške 0,06 € za kilogram drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín.
4) U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods. 4
zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom s hodnotou 1.
3, Za § 16 sa dopĺňa § 16a v znení :
§ 16a
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1) Poplatok správca dane vyrubuje 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, správca dane poplatok nevyrubí
rozhodnutím.
2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do
konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
3) Pri množstvovom zbere (s výnimkou zberu drobného stavebného odpadu) podnikatelia a
právnické osoby platia poplatok štvrťročne na základe faktúry podľa skutočných odvozov
odpadu.
4) Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu je splatný pri odovzdaní
odpadu.
4, Za § 16a sa dopĺňa § 16b v znení :
§ 16b
Spôsoby a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere a vrátenia poplatku
1) Poplatník môže pri množstvovom zbere (s výnimkou zberu drobného stavebného odpadu)
zaplatiť správcovi dane poplatok:
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a) spôsobom – v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
-- bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v OTP Banka
Slovensko, a.s., číslo účtu IBAN – SK41 5200 0000 0000 0901 9445,
b) formou - príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet správcu dane,
c) na mieste - u správcu dane
- v príslušnej banke
- na pošte
d) v lehote stanovenej vo faktúre, ktorú správca dane vystaví poplatníkovi za odvoz
komunálneho odpadu.
2) Pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu poplatok platí poplatník v hotovosti
na mieste zberu do pokladne správcu dane.
3) Ak poplatník uhradil správcovi dane vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca dane
na základe písomnej žiadosti poplatníka preplatok vráti v lehote do 30 dní od doručenia
žiadosti o jeho vrátenie, ak správca dane nemôže poplatok použiť podľa § 79 ods. 1 zákona
č. 563/2009 Z.z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov:
a) spôsobom - v hotovosti z pokladne správcu dane,
- bezhotovostným prevodom z účtu správcu dane na účet poplatníka,
b) formou - výdavkového dokladu,
- príkazu na úhradu z účtu správcu dane na účet poplatníka,
c) do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie.
5, § 17 vrátane nadpisu znie :
§ 17
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1) Poplatok správca dane zníži o 50 % sadzby poplatníkovi, ktorý preukáže danú skutočnosť,
že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce.
2) Poplatok správca dane odpustí poplatníkovi, ktorý preukáže danú skutočnosť, že počas
celého zdaňovacieho obdobia sa na území obce nezdržiava
Doklady preukazujúce danú skutočnosť k ods. 1 a 2:
- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí
- kópia pracovnej zmluvy alebo pracovného povolenia
- čestné vyhlásenie občana
- potvrdenie o ubytovaní v ubytovacom zariadení,
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
- potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v inej obci
- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci
- zmluva o nájme bytu
- povolenie na pobyt mimo územia SR
Predložené doklady preukazujúce zníženie, alebo odpustenie poplatku nemusia byť úradne
overené .
Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy, alebo odpustenia.
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3) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej časti
poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce,
- kópia úmrtného listu

Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 13.12.2017 uznesením obecného
zastupiteľstva a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018

Daniela Lichvárová
starostka obce

Dátum vyvesenia nariadenia: .............................
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Žiadosť o množstvový zber komunálneho odpadu.
Obec Bátorová
Bátorová č. 88
991 26 Nenince

Názov organizácie / firmy: ....................................................................................
.................................................................................................................................
Prevádzka v Bátorovej: ...........................................................................................

Žiadame o množstvový zber komunálneho odpadu v roku ....................................

V Bátorovej, dňa .........................................

....................................
Podpis a pečiatka
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