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Obec Trstená na Ostrove

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Trstená na Ostrove
č. 2/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Trstená na Ostrove v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e a g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s ustanoveniami §
77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vydáva všeobecne záväzné
nariadenie ( ďalej len VZN):
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Článok I.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ustanovuje miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na celom území obce Trstená na Ostrove.
2. Toto VZN podrobnejšie upravuje miestny poplatok za komunálny odpad, označenie
poplatníka, sadzbu poplatku, určenie poplatku, oznamovaciu povinnosť o vzniku a zániku
poplatkovej povinnosti, vyrubenie poplatku a splatnosť, vrátenie, zníženie a odpustenie
poplatku a určuje ďalšie náležitosti vyberania miestneho poplatku.
3. Správcom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je obec
Trstená na Ostrove.
4. Poplatok sa určuje na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.
§2
Poplatok a poplatník
1. Miestny poplatok za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a za drobné stavebné odpady / ďalej
len „poplatok“ / sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území obce.

2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktoré
je na území obce oprávnená užívať, ale 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 nehnuteľnosti 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 v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu. Ak má osoba 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 v obci súčasne
trvalý pobyt a prechodný pobyt a súčasne je fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie
a miestnom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto
mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého alebo
prechodného pobytu. /To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/.
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 vybraný
poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca alebo správca súhlasí, ak nedošlo k určenie zástupcu alebo
správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý
poplatok pre obec vyberie,
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.
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca
vznik poplatkovej povinnosti.
§3
Sadzba poplatku
1. Sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady sa stanovuje nasledovne:
a ) Fyzické osoby - sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre poplatníkov podľa § 77,
ods. 2 písm. a/ zákona vo výške 0,0548 EUR/ deň/ osoba , čo predstavuje čiastku za
jeden rok 20,- EUR/ osoba
Interval vývozu je 2 krát za mesiac.
b) Právnické osoby a podnikatelia - pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b/ a c/
„zákona“ nasledovne:

ukazovatele produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom
období je súčet
priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet
osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1 a
priemerného počtu osôb podľa § 79 odseku 3 písm. zákona :
sadzba 0,06849 x deň x počet zamestnancov - 25,- €/ zamestnanec/ rok
2. Obec stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,040
EUR za kilogram.
§4
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 svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu / ďalej len „identifikačné údaje“ /, v prípade určeného zástupcu
identifikačného údaje za ostatných členov domácnosti ak je poplatníkom osoba podľa
odseku 2 písm. b/ alebo písm. c/ tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo
alebo miesto podnikania, identifikačné číslo / IČO/,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach 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.
3. Poplatníkom oznámené údaje a predložené doklady podľa odseku 1 a 2 zostávajú
v platnosti až do nahlásenia ich zmien. V prípade neoznámenia všetkých skutočností
potrebných pre výpočet poplatku, správca dane vychádza z posledných jemu známych
údajov oznámených/predložených poplatníkom.
§5
Vyrubenie poplatku, splatnosť a spôsob úhrady
1. Poplatok obec vyrubuje 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 začínajúc dňom vzniku poplatkovej až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
3. Spôsoby vyberania poplatku:
a. v hotovosti do pokladne obce,
b. poštovým peňažným poukazom na účet správcu poplatku,
c. bezhotovostným prevodom na účet obce.

§6
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak
mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,
zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie...) Pri trvalom pobyte poplatníkovi zanikne
platiť poplatok, ak sa preukáže OP so zaevidovaným novým trvalým pobytom, a to od
dátumu prepisu.
3. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Trstená na Ostrove, a to:
a) potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce a potvrdenie o ubytovaní mimo obce
Trstená na Ostrove, alebo potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste výkonu práce,
b) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje
o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonaná,
c) potvrdenie o zaplatení poplatku na území inej obce, z ktorého je zrejmá dĺžka pobytu na
území inej obce.
4. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
5. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj preklad.
6. Doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku sa predkladajú osobitne
v každom zdaňovacom období, v ktorom pretrvávajú dôvody na zníženie alebo odpustenie
poplatku.
7. Obec môže na základe písomnej žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§7
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Trstená na Ostrove
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Trstená na Ostrove.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti nemá
hlavný kontrolór obce Trstená na Ostrove.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadený nie je podrobnejšia úprava, odkazuje
sa na zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009
Z.Z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2. Na tomto všeobecnom záväznom nariadení obce Trstená na Ostrove sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove a to dňa 25.11.2019 pod č. 55/7/2019.
3. Platnosť Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Trstená na Ostrove končí dňom 31.12.2019.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť : 01.01.2020

V Trstenej na Ostrove, dňa 06.11.2019

Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce

