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Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl.
67 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 2 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné
odpady 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“)
Článok 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
Smolenice, 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.
Článok 2
Miestny poplatok za komunálne odpady
.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za činnosť
nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom , za triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
nevzťahuje rozšírená zodpovednosť, za náklady spôsobené nedôsledným triedením
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť, za náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného
predpisu
(ďalej len „poplatok za odpad“), za drobný stavebný odpad okrem
elektroodpadov, biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
a drobného stavebného odpadu, ktoré vznikajú na území obce.
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Ak ďalej nie je ustanovené 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, 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.
Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. To neplatí ak sa na poplatníka vzťahuje
množstvový zber v príslušnej časti obce.
Ak má osoba podľa odseku 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.
Ak má osoba podľa odseku 2.písmena a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je
podľa ods.2 pís. 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.
To neplatí ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
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
d) 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.
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“).
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
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Ak viacero poplatníkov podľa odseku 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.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
Článok 3
Určenie poplatku

1.
2.
3.

Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka (ďalej „určené obdobie“).
Obec ako správca poplatku ustanovuje množstvový zber pre poplatníkov, ktorými sú
právnické osoby a podnikatelia.
Platiteľ, ktorý je platiteľom v zmysle čl. 2 ods. 5 tohto VZN, je povinný predložiť obci
ako správcovi poplatku zoznam poplatníkov, ktorým platiteľ zabezpečuje likvidáciu
komunálneho odpadu.
Článok 4
Sadzba poplatku

1.

Sadzba poplatku sa určuje takto:
a) pre fyzickú osobu
0,066 eura za osobu na kalendárny deň v určenom období, 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.
Ak v uvedenom období, počas ktorého poplatník užíva alebo je oprávnený
nehnuteľnosť užívať (rekreačnú alebo záhradnú chatu, záhradu), alebo užíva v obci
chalupu, ak nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, interval pre KUKA nádoby
je 1x14 dní, pre rekreačnú oblasť Jahodník 1100 l kontajnery 1x7 dní.
Na prípady uvedené pod písm. a) sa vzťahuje ustanovenie čl. 2 ods. 4 tohto VZN.
b) pre právnickú osobu a podnikateľa platí poplatok rovnajúci sa súčinu sadzby poplatku
na 1 l, počtu nádob (resp. kontajnerov), počtu vývozov a počtu litrov (koeficient).
Typ nádoby

110 l KUKA
20 l KUKA
240 l KUKA
1100 l kontajner
1100 l kontajner
1100 l kontajner

Interval vývozu/
počet vývozov
1x 14 dní / 26
1 x 14 dní / 26
1 x 14 dní / 26
1 x 7 dní / 52
1 x 14 dní / 26
1 x mesiac/13

Sadzba za liter
0,0186
0,0214
0,0164
0,0164
0,0175
0,0205

Suma v EUR
53,19
66,76
102,33
938,08
500,50
293,15
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Pre poplatníka podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) pri zavedenom kontajnerovo-intervalovom
zbere platí, že na 1 až 4 osoby je jedna KUKA nádoba s obsahom 110 l alebo 120 l. Pri
počte 5 až 8 osôb dve KUKA nádoby s obsahom 110 l / 120 l alebo 1 kus 240 l KUKA
nádoby, ale za podmienky, že si neuplatňuje zľavu.
V prípade, že poplatník vyprodukuje väčšie množstvo odpadu a nebude mu postačovať
KUKA nádoba, požiada obec o vývoz ďalšej KUKA nádoby s obsahom 120 l a zaplatí
za ňu miestny poplatok vo výške 40,- € (za každú 120 l nádobu naviac) ročne.
Ak pri kontrole obec zistí, že nádoby nie sú vyhovujúce, resp. nepostačujú na množstvo
produkovaného komunálneho odpadu, nariadi poplatníkovi primeraný druh nádoby (resp.
kontajnera) alebo počet vývozov.
Článok 5
Oznamovacia povinnosť
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Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti platiť poplatok alebo odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene
už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a) svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom právnická osoba alebo
podnikateľ – názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, meno
a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa čl. 2 ods. 6
tohto VZN,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona č. 528/2004 Z. z.; spolu s
oznámením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje
zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 8 tohto VZN, aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
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.
V prípade, že sa má poplatník zástupcu alebo správcu, plní si povinnosti uvedené v
odseku 1 zástupca alebo správca.
Poplatník je oprávnený podať obci oznámenie 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.
Ak obec sama alebo na základe oznámenia podľa čl. 5 ods. 1 tohto VZN zistí, že nastala
skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo, že nastali
skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej
povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností,
ktoré nastali.
Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol
poplatok vyrubený rozhodnutím, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku
rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného rozhodnutia alebo odo dňa
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako
3,30 €.
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Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako
bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Uvedená skutočnosť bude poplatníkovi
písomne oznámená a poplatok bude poplatníkovi následne vrátený poštovou poukážkou,
príp. inou formou, na ktorej sa dohodne poplatník s obcou.
Článok 6
Vznik poplatkovej povinnosti a platenie poplatku

Poplatková povinnosť vzniká:
a) u fyzickej osoby dňom nahlásenia trvalého alebo prechodného pobytu na evidencii
obyvateľstva, prípadne dňom, kedy začne skutočne nehnuteľnosť užívať na iný účel
ako na podnikanie, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, pri narodení dieťaťa
b) u právnickej osoby dňom, kedy nastane užívanie nehnuteľnosti na iný účel ako na
podnikanie,
c) u podnikateľa dňom, kedy nastane užívanie nehnuteľnosti na účely podnikania.
2. Rozhodujúcim obdobím je
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v
nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať, svoju činnosť alebo
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
do konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu
povinnosť podľa čl. 5 tohto VZN o skutočnosti, ktorá má za následok zánik
poplatkovej povinnosti, ak nie je možné postupovať podľa písm. a).
3. Poplatok vyrubí 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 vyrubí rozhodnutím.
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.
Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
4. Ak výška poplatku vyrubeného fyzickej osobe nepresahuje 66,- €, je poplatok splatný
jednorazovo.
5. V prípade, ak je poplatok u fyzických osôb nad 66,- € osôb je splatný v dvoch
rovnakých splátkach.
Poplatok je možné zaplatiť aj jednorazovo 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
6. 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 Smolenice dohodu
o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu.
7. Ak výška ročného poplatku vyrubeného právnickej osobe alebo podnikateľovi
nepresahuje 166,- €, je poplatok splatný jednorazovo 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
8. Poplatok nad 166,- € u právnickej osoby a podnikateľov je splatný v dvoch rovnakých
splátkach 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
9. Poplatok možno platiť:
a) bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu,
1.

b) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Smoleniciach,
c) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet obce.
10. Poplatník si po zaplatení miestneho poplatku prevezme samolepku, ktorú si nalepí na
KUKA nádobu.
Článok 7
Zánik poplatkovej povinnosti
1.

2.
3.

Ak nastane skutočnosť zakladajúca zánik poplatkovej povinnosti, je poplatník povinný
túto skutočnosť oznámiť obci najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy skutočnosť zakladajúca
zánik poplatkovej povinnosti nastala.
Ak nastane skutočnosť uvedená v odseku 1, poplatková povinnosť zaniká dňom ktorým
táto skutočnosť zanikne.
Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol
poplatok vyrubený rozhodnutím a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti , je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do
30 dní odo dňa doručenia dodatočného rozhodnutia, alebo odo dňa zistenia tejto
skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol
poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,30 €.
Článok 8
Zníženie alebo odpustenie poplatku

1. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na
základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce.
2. Výška zníženia poplatku a druh dokladu pre jednotlivé zníženie alebo odpustenie
poplatku:
a) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku s uvedením
obdobia, v ktorom sa poplatník nezdržiaval v mieste trvalého pobytu, lebo sa v
určenom období dlhodobo zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí, (v prípade
cudzojazyčného potvrdenia je potrebný k originálu predložiť preklad) – 30 %
zníženie,
b) potvrdenie o zaplatení komunálneho odpadu, pokiaľ sa v určenom období dlhodobo
zdržiaval alebo zdržiava v inej obci na území Slovenskej republiky, to platí len pre
poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt,
c) fyzická osoba vo výkone trestu po predložení rozhodnutia o výkone trestu,
d) fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt, ktorej skutočný pobyt nie je známy,
e) fyzická osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo miesta trvalého pobytu (ústavy,
domovy dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej služby) po predložení potrebných
dokladov o umiestnení osoby v predmetnom zariadení,
f) študenti – zníženie o 30% - potvrdenie z internátu, od správcu budovy,
g) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí (v prípade cudzojazyčného potvrdenia je
potrebný k originálu predložiť preklad),
h) iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia
alebo odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na zníženie alebo odpustenie zaniká,
i) fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom a prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba (neplatí
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podmienka uvedená v bode 1. tohto článku) – 10 % zníženie - preukaz ZŤP/ZŤPS,
potvrdenie od lekára.
Obec ako správca poplatku môže vykonať kontrolu pravdivosti nahlásených údajov
a v prípade zistenia, že boli uvedené nepravdivé údaje zruší už poskytnutú úľavu
a uplatní sankčný postih podľa príslušných právnych predpisov.
Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona alebo tohto VZN
v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo môže poplatok odpustiť rozhodnutím.
Zníženie alebo odpustenie poplatku z dôvodov ako sú uvedené v odseku 1 písm. h) sa
bude posudzovať individuálne na základe žiadosti. V prípade, ak má občan nedoplatky na
poplatku za predchádzajúce obdobia, nevzniká mu nárok na úľavu.
Čestné vyhlásenie nie je dokladom na zníženie alebo odpustenie poplatku.
Článok 9
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
dňa 14.12.2017 uznesením č. VIII/8/2017.

2.

Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 62/2016 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Smolenice.

3.

Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2018 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

4. Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva a povinnosti s tým spojené vzniknuté do
nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov.
Článok 10
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Anton Chrvala, v. r.
starosta

