Všeobecne záväzné nariadenie obce Zuberec o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 03/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Zuberec 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 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“) sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1) Poplatok za komunálne odpady, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov
pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu a drobné stavebné odpady, 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
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.
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.
5) 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 nastali.

6) Toto všeobecne záväzné nariadenie priamo nadväzuje na Všeobecne záväzné nariadenie
obce Zuberec o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktorý
ustanovuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedenia jednotlivých
zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobným stavebným odpadom, ako aj
podrobnosti o miestach určených na ukladanie týchto odpadov a na zneškodnenie odpadov.

Čl. 2
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 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,
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 nevyužívajú množstvový zber paušálne 0,0548 € za osobu a kalendárny deň (20,00 €
osoba a rok).
2) Správca dane určuje sadzbu pre:
a) pre fyzickú osobu, 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,
b) 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
c) podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania,
ktorý využívajú množstvový zber vo výške 0,035 € za liter odpadov (15,40 € osoba a rok za
4 žetóny osoba a rok)
3) Správca dane určuje sadzbu poplatku
vo výške 0,05 € 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 0,5.

Čl. 3
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.
Čl. 4
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:
a) spôsobom
- v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
- bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v VÚB, a.s., číslo účtu
18229332/0200, IBAN-: SK13 0200 0000 0000 1852 9332, BIC: SUBASKBX
b) formou
- šeku,
- 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,

- poštového šeku,
- príkazu na úhradu z účtu správcu dane na účet poplatníka,
c) do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie.

Čl. 5
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1) Správca dane vráti podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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:
a) poplatník zrušil v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) fyzickej osobe zaniklo oprávnenie užívať 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,
c) právnickej osobe zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na zemí obce na
iný účel ako na podnikanie,
d) podnikateľovi zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania.
2) Poplatník uplatňuje nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa čl.5 tohto
nariadenia po predložení podkladov uvedených v čl. 7 tohto nariadenia písomne u správcu
dane.
Čl. 6
Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1) Správca dane poplatok zníži na 0,0100 € za obdobie, za ktoré poplatník s trvalým pobytom
obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval
na území obce predložením niektorého z nasledovných dokladov:
a) u študentov predložením potvrdenia o návšteve vysokej školy formou denného štúdia, resp.
strednej školy vzdialenej od obce viac, ako je primerané pre denné dochádzanie, prípadne
dokladu, preukazujúceho ubytovanie študenta mimo územia obce Zuberec,
b) dokladu o úhrade poplatku inému správcovi poplatku,
c) dokladu o ubytovaní mimo obce Zuberec alebo o zaplatení poplatku v mieste ubytovania
d) dokladu o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, resp. v inom
zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom,
e) iných hodnoverných dokladov preukazujúcich dlhodobý pobyt mimo obce Zuberec, v
ktorých bude uvedené obdobie pobytu.
2) Správca dane v zmysle § 83 ods. 2) zákona o miestnych daniach a poplatku vyrubený
poplatok zníži na 50 % osobám s trvalým pobytom starším ako 62 rokov, ktoré dovŕšili vek
62 rokov do 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka

Čl. 7
Podklady preukazujúce nárok na vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku
1) Podmienkou vrátenia poplatku alebo jeho časti je predloženie niektorého z nasledovných
dokladov:

a) fyzická osoba potvrdenie o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu,
b) fyzická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu
zrušenie oprávnenia užívať 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,
c) právnická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu
zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na
podnikanie,
d) podnikateľ list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie
oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2) Poplatník môže požiadať o zníženie poplatku v lehote od 1. januára do 31. januára
zdaňovacieho obdobia.

§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na správu miestnych daní a poplatku sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
pokiaľ zákon o miestnych daniach neustanovuje inak.
2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli mesta
a internetovej stránke obce Zuberec dňa 25. novembra 2019
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č.
7/10 dňa 12.12.2019.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce Zuberec dňa 12.12.2019.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2020.
6. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 03/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

Ing. Vladimír Šiška
starosta obce Zuberec

