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o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Svodín v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“/ a ustanoveniami § 2 ods. 2, § 83 a § 99 ods. 2 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce:
§1
Úvodné ustanovenie
1) Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne na základe § 11 ods. 4 písm. d/ a e/ zákona o obecnom
zriadení r o z h o d l o podľa zákona NR SR 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“/ o podmienkach určovania a vyberania
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „poplatok“/
na území obce Svodín počnúc dňom 1. januára 2022.
2) Ustanovenia o poplatníkovi, platiteľovi poplatku a o určení poplatku sú vymedzené
a uvedené v desiatej časti, § 77 a § 79 zákona o miestnych daniach.
§2
Základné ustanovenia
1) Miestny poplatok ukladá obec a je príjmom jeho rozpočtu.
2) Definícia a vymedzenie pojmov komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu,
pôvodcu odpadu je predmetom osobitného zákona1) a všeobecne záväzného nariadenia
obce o nakladaní s odpadmi na území obce Svodín.
§3
Vyrubenie poplatku, sadzba a platenie poplatku
1) Sadzba poplatku je ustanovená za osobu a kalendárny deň vo výške 0,0876 eur.
2) Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je ustanovená na jeden liter alebo jeden dm3
komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov vo výške 0,0531 eur.
3) Poplatok podľa bodu 1 sa vyrubuje poplatníkovi, ktorý nie je zapojený do systému
množstvového zberu, rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, ktoré je jeden kalendárny
rok a poplatník ho na účet obce uhrádza poštovou poukážkou, prevodom z účtu v
peňažnom ústave, alebo v hotovosti v pokladni správcu dane, ktorá je v budove jeho
sídla.
4) Vyrubený poplatok podľa bodu 1 je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, ak správca dane v rozhodnutí neurčí splátky poplatku a inú
lehotu splatnosti.

_______________
1)
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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5) Množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je možné
zaviesť pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby.
6) Poplatník, ktorý sa preukáže, že využíva množstvový zber, je povinný zaplatiť ročný
poplatok v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia poplatníkovi a vo výške, ktorá
sa rovná súčinu sadzby poplatku podľa bodu 2, frekvencie odvozu odpadov a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva. Poplatok sa platí na číslo účtu správcu dane
poštovou poukážkou, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni
správcu dane, ktorá je v budove jeho sídla.
7) Poplatník i platiteľ poplatku označí platbu pri platení ročnej poplatkovej povinnosti,
pri platení splátok poplatku, pri platení nedoplatku na poplatku a pri úhrade exekučných
nákladov poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom uvedením toho variabilného
a konštantného symbolu, ktorý správca poplatku uviedol v rozhodnutí o poplatku.
Rovnako poplatník označí pri týchto platbách aj číslo účtu správcu poplatku v banke,
uvedené v rozhodnutí.
8) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške podľa § 77 ods. 5 písm. a) zákona
o miestnych daniach pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti.
§4
Ustanovenie koeficientu pre výpočet ukazovateľa
produkcie komunálnych odpadov
Pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov právnických osôb
a podnikateľov sa ustanovuje koeficient s hodnotou 1.
§5
Vrátenie poplatku
Obec zaplatený poplatok alebo jeho pomernú časť vráti tomu poplatníkovi, ktorý v lehote
stanovenej zákonom hodnoverným spôsobom preukáže, že mu v priebehu zdaňovacieho obdobia
v zmysle zákona zanikla povinnosť platiť poplatok. Podmienkou vrátenia poplatku je,
že poplatník nie je daňovým dlžníkom obce. Dokladom, potvrdzujúcim zánik povinnosti platiť
poplatok, je doklad o zániku skutočností a podmienok (napr. pri zániku vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti list vlastníctva, pri zrušení podnikania doklad o zrušení a pod.), uvedených
v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach.
§6
Zníženie a odpustenie poplatku
1) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník s trvalým alebo
prechodným pobytom v obci hodnoverne preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
2) Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku
predložením dokladov na každé zdaňovacie obdobie, o ktoré žiada zníženie alebo
odpustenie.
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3) Obec v zdaňovacom období zníži alebo odpustí poplatok na základe žiadosti
poplatníka, ktorej prílohami sú k hodnovernému preukázaniu najmä podklady:
a) potvrdenie zamestnávateľa (nie pracovná zmluva, ani obdobné), v ktorom
zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonával prácu mimo
obce Svodín s uvedením presného počtu odpracovaných dní, vrátane dokladu, ktorý
preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce, alebo
b) poskytnutie údajov podľa § 82 ods. 2 tretej vety zákona o miestnych daniach, ak
žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky,
vrátane dokladu o ubytovaní, ktorým je:
- v prípade ubytovacieho zariadenia potvrdenie obdobia ubytovania, alebo
- v prípade nájmu (výpožičke) na predmet nájmu (výpožičky) v zahraničí
nájomnú zmluvu (zmluvu o výpožičke) spolu s potvrdením majiteľa
nehnuteľnosti, že nájomná zmluva (zmluva o výpožičke) ešte trvá, alebo
- v prípade nájmu (výpožičke) na predmet nájmu (výpožičky) na území
Slovenskej republiky nájomnú zmluvu (zmluvu o výpožičke) spolu s
potvrdením majiteľa nehnuteľnosti, že nájomná zmluva (zmluva o výpožičke)
ešte trvá, a dokladom vecne príslušnej obce o zaplatení poplatku za
komunálny odpad z dôvodu oprávnenosti užívať stavbu na bývanie,
alebo
c) potvrdenie o návšteve školy, ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky, vrátane dokladu o ubytovaní, ktorým je:
- v prípade ubytovacieho zariadenia potvrdenie obdobia ubytovania, alebo
- v prípade nájmu (výpožičke) na predmet nájmu (výpožičky) v zahraničí
nájomnú zmluvu (zmluvu o výpožičke) spolu s potvrdením majiteľa
nehnuteľnosti, že nájomná zmluva (zmluva o výpožičke) ešte trvá, alebo
- v prípade nájmu (výpožičke) na predmet nájmu (výpožičky) na území
Slovenskej republiky nájomnú zmluvu (zmluvu o výpožičke) spolu s
potvrdením majiteľa nehnuteľnosti, že nájomná zmluva (zmluva o výpožičke)
ešte trvá, a dokladom vecne príslušnej obce o zaplatení poplatku za
komunálny odpad z dôvodu oprávnenosti užívať stavbu na bývanie,
alebo
d) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí,
alebo
e) potvrdenie nápravno–výchovného zariadenia o výkone trestu odňatia slobody alebo
väzby, alebo
f) potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení sociálnych
služieb s celodennou starostlivosťou, alebo
g) doklad, potvrdzujúci výkon pastoračnej činnosti, alebo
h) pri prechodnom pobyte poplatníka v inej obci potvrdenie obce o prechodnom
pobyte vrátane dokladu o zaplatení poplatku za komunálny odpad za príslušné
zdaňovacie obdobie. Ak je poplatníkom občan s prechodným pobytom v obci Svodín,
doklady podľa predchádzajúcej vety predloží z obce trvalého pobytu, alebo
i) v prípade, že poplatník vlastní stavbu na bývanie v inej obci na území Slovenskej
republiky bez prechodného pobytu, čestné prehlásenie poplatníka o počte dní pobytu
na uvedenej adrese vo svojom vlastníctve spolu s dokladom vecne príslušnej obce
o zaplatení poplatku za komunálny odpad z dôvodu oprávnenosti užívať stavbu na
bývanie.
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4) Obec v zdaňovacom období bez žiadosti poplatníka zníži alebo odpustí poplatok
poplatníkovi, ktorého potvrdenie doručuje priamo na adresu správcu dane
(prostredníctvom pošty, emailu, elektronickej schránky) nápravno–výchovné zariadenie
o výkone trestu odňatia slobody alebo väzby, zdravotnícke zariadenie alebo zariadenie
sociálnych služieb s celodennou starostlivosťou, prípadne orgán verejnej moci.
5) Doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka alebo člena rodiny,
cestovným dokladom do zahraničia. Poplatník je povinný žiadosť s podkladmi
doručiť v termíne podľa § 82 ods. 5 zákona o miestnych daniach a v žiadosti uviesť
počet dní pobytu mimo obce Svodín. V prípade, ak v žiadosti údaj o počte dní nie je
uvedený, správca dane môže poplatníka vyzvať o jeho doplnenie. Ak pre správcu dane
nie sú predložené doklady postačujúce, môže na základe výzvy žiadať od poplatníka
doloženie iných hodnoverných dokladov, preukazujúcich pobyt poplatníka mimo obce
Svodín.
6) Na základe predložených dokladov správca poplatku zníži alebo odpustí ročnú sumu
poplatku. Prepočítaná čiastka poplatku je násobok zostávajúceho počtu dní
v zdaňovacom období a sadzby poplatku podľa § 3 ods. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
§7
Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
1) V rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona môže obec ako správca dane
v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo môže poplatok odpustiť. Písomnú žiadosť
na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona zasielajú správcovi dane fyzické osoby
najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného poplatku. V odôvodnených prípadoch je možné
žiadosť doručiť najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia. Na žiadosti podané po
zdaňovacom období, za ktoré bol poplatok vyrubený poplatníkovi, sa neprihliada. Ak sa
žiada zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona na poplatníka, ktorý je
dlžníkom obce ku koncu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, správca dane
žiadosť zamietne oznámením.
2) Zníženie poplatku najviac o 50% v rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona je
možné žiadať u fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt vo Svodíne, ak je:
- držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
- držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom alebo
- prevažne alebo úplne bezvládnou fyzickou osobou.
3) Splnenie podmienok uvedených v bode 2 je žiadateľ povinný hodnoverne preukázať.
4) V rámci zmiernenia tvrdosti zákona správca dane na základe údajov z evidencie
obyvateľstva zníži poplatok o 25% pre fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov (v príslušnom
zdaňovacím období dovŕši 63 rokov), ktorá má trvalý pobyt vo Svodíne a ktorá ku koncu
predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia nie je dlžníkom obce.
5) Odstránenie tvrdosti zákona formou úplného odpustenia úhrady vyrubeného poplatku
alebo jeho zvyšku sa uplatní iba výnimočne, po preukázaní mimoriadne vážnych
dôvodov (napr. živelná pohroma, úmrtie a pod.).
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§8
Prechodné ustanovenia
1) Daňové konanie vo veci poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady začaté
a neukončené pred 1. januárom 2022 sa dokončí podľa Všeobecne záväzného nariadenia
obce Svodín o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 06/2020.
2) Na poplatkové povinnosti podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Svodín
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 06/2020 a skutočnosti,
ktoré nastali v čase jeho účinnosti, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§9
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
dňa 13.12.2021.
2) Návrh všeobecne záväzného nariadenia pred predložením na rokovanie obecného
zastupiteľstva bol zverejnený v súlade s § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 10
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stráca účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie
obce Svodín o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 06/2020.

§ 11
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2022.

Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce

