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Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesvady č. 7 /2008

Zmena : VZN č. 3/2009
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Zmena : VZN č. 4/2015
Zmena : VZN č. 5/2017

Obec Nesvady v súlade s ustanovením § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. d/ a e/ zákona Slovenskej
národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami § 2 ods.2, § 77 ods.1, § 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, v y d á v a
úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia obce o poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady č. 7/2008, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesvady
č. 3/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesvady č. 7/2012,Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Nesvady č. 4/2015 a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesvady č. 5/2017.
§1
Úvodné ustanovenie
Základné ustanovenia o poplatníkovi, platiteľovi poplatku a o určení poplatku sú vymedzené a
uvedené v desiatej časti, § 77 a § 79 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
§2
Základné ustanovenia

1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí
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 spojené
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 obce a je príjmom obce.
2. Definícia a vymedzenie pojmov komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu
i pôvodcu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je predmetom
osobitného zákona1 a Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesvady č. 3/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nesvady.
§3
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1. Poplatková povinnosť fyzickej osoby vzniká dňom jej prihlásenia k trvalému alebo
prechodnému pobytu v obci, alebo dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území
obce. Poplatková povinnosť právnickej osoby vznikne dňom jej oprávnenia užívať
nehnuteľnosť na území obce.
_______________
(1)

Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení

2

2. Poplatková povinnosť podnikateľského subjektu vznikne dňom jeho oprávnenia užívať
nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania.
3. Ohlasovacia povinnosť poplatníka o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti sa riadi
ustanovenia § 80 zák. 582/2004 Z.z.
§4
Predpis a platenie poplatku, splatnosť a vyberanie poplatku za zdaňovacie obdobie
1. Poplatníkom poplatku, ktorí nie sú zapojení do systému množstvového zberu, vyrubuje
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec ako správca poplatku.
Poplatok sa vyrubuje podľa ustanovenej sadzby v príslušnej výške rozhodnutím spravidla na
obdobie jedného kalendárneho roka /ďalej len zdaňovacie obdobie/. Poplatok je splatný do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ v bodoch 4 a 5 nie je
upravené inak
2. Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti alebo bezhotovostnou platbou v pokladni správcu
poplatku, alebo prevodom z účtu v peňažnom ústave resp. poštovou poukážkou na účet
správcu poplatku.
3. Ak je u právnickej osobe alebo podnikateľského subjektu povinnosť platenia poplatku
založená na oprávnení užívať nehnuteľnosť na území obce, poplatníkom poplatku je táto
osoba bez ohľadu na skutočnosť, kto je vlastníkom užívanej nehnuteľnosti.
4. Poplatníkovi, ktorý je fyzickou osobou s pobytom v obci sa poplatok vo výške nad 27,- Eur
vyrubuje rozhodnutím v dvoch rovnakých splátkach v termínoch platby:
1. splátka ................. do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
2. splátka ................. do 31.júla zdaňovacieho obdobia
Poplatok je možné uhradiť aj naraz v termíne 1.splátky.
5. Poplatníkovi, ktorý je podnikateľ a poplatníkovi, ktorý je právnickou osobou s oprávnením
užívať nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie, sa poplatok vo výške nad
170,- Eur vyrubuje rozhodnutím v dvoch rovnakých splátkach v termínoch platby:
1. splátka ............. do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
2. splátka ............. do 31.augusta zdaňovacieho obdobia
Ak poplatníkovi uvedenému v tomto bode vznikne podľa jeho ohlásenia povinnosť platiť
poplatok až v priebehu zdaňovacieho obdobia, poplatok sa mu v stanovenej výške vyrúbí so
splatnosťou podľa bodu 1. tohto paragrafu.
Poplatok je možné uhradiť aj naraz v termíne 1. splátky.
§ 4a
Ohlasovacia povinnosť poplatníka o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti
1. Ak je poplatníkom fyzická osoba, ohlási obci nasledovné identifikačné údaje:
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, prípadne adresu
prechodného pobytu,
b/ ak je poplatník súčasne osobou, ktorá preberá na seba plnenie povinností poplatníka aj za
ďalších členov spoločnej domácnosti, ohlasuje údaje aj za všetkých poplatníkov, s ktorými žije
v spoločnej domácnosti, ako aj za osoby, ktorých je zákonným zástupcom alebo opatrovníkom.
2. Ak je poplatníkom
podnikateľský subjekt
alebo právnická osoba, ktorá užíva
nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie, ohlási obci svoj názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo s údajmi o počtoch svojich
zamestnancov pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
3. Ak poplatník 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, po dobu viac ako 90 dní, je oprávnený podať obci ohlásenie týchto skutočností
a súčasne predložiť hodnoverné doklady potvrdzujúce pravdivosť ohlásených údajov.
4. Ohlasovacia povinnosť poplatníka sa vykoná v lehote do jedného mesiaca odo dňa
vzniku povinnosti platiť poplatok. Ohlasovacia povinnosť a jej lehota sa vzťahuje aj na zánik
poplatkovej povinnosti a zmenu už ohlásených údajov.
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§5
Sadzba poplatku a určenie poplatku
1. Sadzba poplatku sa určuje na 0,0441 Eur za osobu a kalendárny deň.
2. Sadzba poplatku pri 240 l zbernej nádobe sa zvyšuje na dvojnásobok sadzby uvedenej § 5
odsek 1 tohto nariadenia a násobku počtu členov domácnosti.
3. Poplatník si môže od obce prenajať 120 l smetnú nádobu na komunálny odpad vo výške
ročného poplatku 5,18 Eur.
4. Sadzba poplatku pre poplatníkov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosti pre
vlastné potreby v extraviláne obce a v rekreačných lokalitách (napr. rodinný dom, alebo chatu
na individuálnu rekreáciu) je stanovená za osobu a kalendárny deň vo výške 0,0085 Eur.
5. Sadzba poplatku za netriedený komunálny odpad vyvezený na zberné miesto do
veľkoobjemových nádob sa určuje na 0,05 Eur za kilogram.
6. Sadzba poplatku za príjem drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín sa určuje na
0,015 eur za kg týchto odpadov.
7. Pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, sa výška poplatku v poplatkovom období určí ako
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období počas ktorých má
alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak nie je
prihlásený na trvalý či prechodný pobyt, počas ktorých užíva alebo je oprávnený užívať
nehnuteľnosť na území obce v zmysle § 5 odsek 1 tohto nariadenia.
8. Pre poplatníka, ktorým je právnická osoba alebo podnikateľský subjekt sa výška poplatku
určí ako súčin sadzby poplatku uvedeného v § 5 odsek 1 počtu kalendárnych dní v
zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
9. Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov osobitne u každého poplatníka
podľa predchádzajúceho odseku stanoví správca poplatku výpočtom v zmysle § 79
ods. 4 zák. č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na základe údajov, ktoré bude
mať v čase výpočtu k dispozícii podľa ohlásenia jednotlivých poplatníkov.
§6
Ustanovenie koeficientu pre výpočet ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov
Pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov právnických osôb
a podnikateľských subjektov sa ustanovuje koeficient s hodnotou 1. Koeficient sa použije pri
výpočte údajov o priemernom počte osôb v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu s
poplatníkom alebo ak sú tieto osoby u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere
v rozhodujúcom období, a to v súlade s ustanovením § 79 zákona o miestnych daniach. Ak je
poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb pre výpočet ukazovateľa
dennej produkcie sa započíta aj táto osoba ako zamestnanec. U právnickej osoby, ktorá je
zamestnávateľom a užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť v obci Nesvady, sa
započítavajú do počtu osôb aj tí členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávajú svoju činnosť
v tejto nehnuteľnosti.
§7
Systém množstvového zberu
1. Na požiadanie poplatníka, ktorým je právnická osoba alebo podnikateľský subjekt, umožní
obec u žiadateľa zaviesť systém množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov,(2) za podmienok určených v tomto všeobecne záväznom nariadení.

_______________
(2)

§81 ods.18 zák.č.79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení
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2.
3.

4.

5.

Žiadateľ je povinný pred zavedením systému množstvového zberu preukázať, že má
vytvorené podmienky a zariadenie na presné meranie vyprodukovaného komunálneho
odpadu a vie zabezpečiť komunálny odpad pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim
únikom či zneužitím až do času jeho odvozu.
Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je určená na jeden liter komunálnych odpadov
a jeden dm3 drobných stavebných odpadov a predstavuje sumu 0,0134 Eur.
Výška poplatku je stanovená spravidla na jeden kalendárny rok a určuje sa ako súčin sadzby
poplatku a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva. Táto základná suma sa násobí
počtom odvozov odpadu, požadovaných poplatníkom v súlade s frekvenciou zberu
komunálnych odpadov, vykonávaných v obci.
Poplatník uvedený v bode 1 môže v systéme množstvového zberu požiadať o pridelenie
zbernej nádoby o objeme: 100, 120, a 1100 litrov s frekvenciou odvozu v súlade so
systémom zberu zavedeného v obci. Správca poplatku posudzuje primeranosť a tým
i opodstatnenosť požiadavky poplatníka na objemovú veľkosť zbernej nádoby, s
prihliadnutím na množstvo vytvoreného komunálneho odpadu žiadateľom v minulom období.
Z vážnych dôvodov môže poplatník požiadať správcu poplatku o prerušenie zberu odpadu
na prechodné obdobie, počas ktorého preukázateľne nebude tvoriť žiadny odpad v priebehu
najmenej 30 dní. Tieto skutočnosti je poplatník povinný ohlásiť správcovi poplatku vopred
v lehote minimálne 7 dní.
Poplatok vo výške podľa bodu 3 sa nevyrubuje platobným výmerom a poplatník ho môže
uhradiť v hotovosti alebo bezhotovostnou platbou v pokladni správcu poplatku, alebo
prevodom z účtu v peňažnom ústave resp. poštovou poukážkou na účet správcu poplatku.
V prípade vzniku preplatku v systéme množstvového zberu správca poplatku vráti preplatok
na účet poplatníka najneskôr do 60 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti.
§8
Zníženie alebo odpustenie poplatku

1. Správca dane na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom v obci hodnoverne preukáže, že sa
viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Nesvady.
Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku
predložením hodnoverných dokladov na každé zdaňovacie obdobie, o ktoré zníženie alebo
odpustenie žiada.
2. Zdaňovacím obdobím je obdobie toho kalendárneho roku, na ktorý bol poplatok vyrubený.
3. Poplatník svoju písomnú žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku zašle správcovi
poplatku spolu s aktuálnymi dokladmi, ktoré potvrdzujú odôvodnenosť žiadosti, najneskôr
do konca zdaňovacieho obdobia. Týmito dokladmi sú napr. potvrdenie o pobyte v zahraničí,
pracovná zmluva na výkon práce v zahraničí v priebehu zdaňovacieho obdobia, potvrdenie
o sprostredkovaní práce v zahraničí v zdaňovacom období, potvrdenie o štúdiu v zahraničí
a pod. Dokladom pre uvedené účely nie je čestné prehlásenie poplatníka alebo člena jeho
rodiny, záznam o vycestovaní v cestovnom doklade alebo potvrdenie o cestovných
nákladoch.
§9
Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
1. V rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona môže obec ako správca poplatku
v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu, alebo môže poplatok
odpustiť. Písomnú žiadosť na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona zasielajú
správcovi poplatku právnické a fyzické osoby najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného
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poplatku, resp. do dňa zročnosti splátky poplatku. Prípady, kedy možno žiadať zníženie alebo
odpustenie poplatku v rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona sú najmä:
a/ u právnických osôb a podnikateľských subjektoch
- ak by výška vyrubeného poplatku a jeho úhrada viedla k hospodárskemu zániku žiadateľa
alebo by preukázateľne v podstatnej miere ovplyvnila jeho hospodárske výsledky,
- ak by úhrada poplatku preukázateľne spôsobila dočasnú platobnú neschopnosť žiadateľa
a tým by došlo k zníženiu zamestnanosti v organizácii, resp. by nastal iný negatívny
sociálny dopad na zamestnancov.
b/ u fyzických osôb
- ak by výška vyrubeného poplatku a jeho úhrada preukázateľne ohrozila výživu žiadateľa
alebo osôb na jeho výživu odkázaných.
2. Posudzovanie a riešenie jednotlivých žiadostí na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona formou zníženia sadzby poplatku alebo odpustenia poplatku vykoná správca
poplatku.
§ 10
Spoločné ustanovenie
Správcom miestneho poplatku je obec Nesvady. Konanie vo veciach miestneho poplatku sa
zabezpečuje podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o správe daní a poplatkov. Skutočnosti
ktoré nie sú upravené v tomto Všeobecne záväznom nariadení sa spravujú ustanoveniami zákona
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
§ 11
Prechodné ustanovenia
Daňové konanie vo veci poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady začaté pred 1.
januárom 2018 sa dokončí podľa do tej doby platných predpisov.
§ 12
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesvady č. 7/2008 bolo schválené uznesením obecného
zastupiteľstva obce Nesvady č. 28/2008-XIII. dňa 11.12.2008 a nadobudlo účinnosť dňa
01.01.2009.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesvady č. 3/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Nesvady č. 7/2008 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Nesvady č.
40/2009-IV. dňa 26.11.2009 a nadobudlo účinnosť dňa 12.12.2009.
3. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nesvady č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Nesvady č. 7/2008 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov bolo schválené uznesením obecného
zastupiteľstva obce Nesvady č. 24/2012-VII. dňa 13.12.2012 a nadobudlo účinnosť dňa
01.01.2013.
4. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nesvady č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Nesvady č. 7/2008 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov bolo schválené uznesením obecného
zastupiteľstva obce Nesvady č. 13/2015-XII. dňa 26.11.2015 a nadobudlo účinnosť dňa
01.01.2016.
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5. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nesvady č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Nesvady č. 7/2008 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov bolo schválené uznesením obecného
zastupiteľstva obce Nesvady č. 13/2015-XII. dňa 26.11.2015 a nadobudlo účinnosť dňa
01.01.2016.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesvady č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzného nariadenia obce o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 7/2008 v znení neskorších zmien a dodatkov bolo schválené uznesením obecného
zastupiteľstva obce Nesvady č. 38/2017-V. dňa 30.11.2017 a nadobudlo účinnosť dňa
01.01.2018.

JUDr. Jozef Haris
starosta obce
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