OBEC ZBOJ, Zboj 98, 067 68 Zboj
NÁVRH

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zboj č. 1/2022
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 25.11.2021
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 25.11.2021
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 25.11.2021
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 09.12.2021
Pripomienky zasielať:
- Písomne na adresu: Obec Zboj, Zboj 98, 067 68 Zboj
- Ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Zboji
- Elektronicky na e-mailovú adresu: obeczboj@gmail.com

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa :

Obec Zboj

Obec Zboj v súlade s ustanovením podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením podľa § 83 zákona zákona
NRSR 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 (ďalej len ,,VZN”) obce Zboj č. 1/2022 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. januára 2022.
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§1

Úvodné ustanovenia
1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavené odpady, ktoré vznikajú na území
obce a za činnosti spojené s nakladaním s týmito odpadmi, okrem elektro odpadov,
použitých batérii a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb, a biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
2) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad sú zahrnuté do poplatku za
komunálne odpady a drobný stavebný odpad.
§2
Poplatník
1) 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.
2) Ak má fyzická osoba v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba z
dôvodu trvalého pobytu. Ak má fyzická osoba podľa odseku v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne je oprávnenou užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
3) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom uvedeným v odseku 2., ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
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§3
Poplatková povinnosť a vyberanie poplatku
1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá obec na základe vydaného
rozhodnutia, v ktorom určí výšku poplatku. Za vybraný poplatok ručí platiteľ, ktorým
môže byť:

nehnuteľnosti, ak s výberom poplatku zástupca, alebo správca súhlasí,
obec.
2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku ručí platiteľ.
3) Ak viacero poplatníkov podľa § 2 odsek 1 písmeno 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.
4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, kedy sa občan stane poplatníkom obce, a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§4
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa § 2 ods. 3 písm. a/, b/ sa stanovuje podľa prílohy
č.1 k tomuto VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území Obce Zboj pre zdaňovacie obdobie jedného kalendárneho roka.
2) Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa § 2 ods. 1 písm. c) sa stanovuje podľa prílohy č.1 k
tomuto doplnku VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
§5
Oznamovacia povinnosť
1) Pre určenie poplatku je rozhodujúci stav k 1 . januáru príslušného kalendárneho roka.
2) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa jej vzniku na predpísanom tlačive, na ktorom uvedie:
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len identifikačné údaje), v prípade určeného zástupcu § 3 ods. 3) VZN aj údaje za
ostatných členov domácnosti,
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b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) požiadavku na odpustenie poplatku (súčasne predloží aj doklady, ktoré
odôvodňujú odpustenie poplatku).
§6
Určenie poplatku
1) Poplatok za komunálne odpady určuje správca poplatku každoročne rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie.
2) Ak vznikne poplatková povinnosť za komunálne odpady v priebehu zdaňovacieho obdobia,
obec určí rozhodnutím pomernú časť poplatku začínajúcu dňom vzniku poplatkovej
povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec určí poplatok
za komunálne odpady rozhodnutím v celkovej sume spoločnému zástupcovi.
4) Ak správca poplatku neurčil poplatok za komunálne odpady podľa bodu 1) a 2), a
v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla poplatková povinnosť, správca poplatku určí
rozhodnutím pomernú časť poplatku do zániku poplatkovej povinnosti.
5) Poplatok sa platí:
a) bezhotovostne poštovým poukazom,
b) bezhotovostne peňažným prevodom na účet obce.
6) Pri bezhotovostných úhradách na účet obce je povinný uviesť variabilný symbol uvedený
na rozhodnutí.
7) Pri určení miestneho poplatku za predchádzajúce roky sa postupuje podľa VZN platného v
príslušnom roku.
8) Poplatok za drobné stavebné odpady uhrádza poplatník v hotovosti, napr. priamo na
zbernom dvore správcovi poplatku, t. j. poverenému zamestnancovi obce, o čom poplatníkovi
následne vydá potvrdenie o prijatí platby. Platí sa za skutočne odovzdané množstvo DSO.
§7
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1) Obec na základe písomnej žiadosti vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi,
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku, alebo jeho pomernej časti. Poplatok alebo jeho časť
vráti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
2) Obec poplatok zníži, alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa
zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo obce viac ako 90 dní v zdaňovacom období.
3) Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku
sú:
a) potvrdenie o návšteve školy mimo územia SR,
b) potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry), že poplatník je ich zamestnancom k určenému
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obdobiu, a miesto výkonu práce poplatníka je mimo miesta trvalého pobytu,
c) pracovná zmluvy,
d) nájomná zmluva,
e) doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení,
f) potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu, o tom, že poplatník sa dlhodobo
zdržuje v ich meste (obci), kde zároveň uhrádza poplatok za komunálne odpady.
4) Poplatník preukazujúci nárok na zníženie, alebo odpustenie poplatku je povinný predkladať
doklady na zníženie, alebo odpustenie poplatku každoročne s dátum za určené obdobie.
Podmienkou na zníženie poplatku, resp. odpustenie poplatku, je hodnoverný doklad, z ktorého
jednoznačne vyplýva, že sa poplatník zdržiava, alebo bude zdržiavať v danom zdaňovacom
období dlhodobo (viac ako 90 dní) mimo obec Zboj. Dátum vystavenia dokladu, musí byť
zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na odpustenie poplatku, vrátane
uvedenia dátumu odkedy a do kedy bude, alebo bol poplatník mimo obce Zboj.
5) Doklady na zníženie, alebo odpustenie poplatku môže podať poplatník aj za ostatných
členov spoločnej domácnosti, za ktorých plní poplatkovú povinnosť.
6) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie, alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok zníži, alebo odpustí Rozhodnutím.
7) Správca poplatku zníži, alebo odpustí poplatok len poplatníkovi, ktorý si riadne plní svoju
poplatkovú povinnosť a nemá evidované žiadne nedoplatky na poplatku za predchádzajúce
obdobie.
§8
Splatnosť poplatku za komunálny odpad
1) Poplatok je splatný do 15 dní od odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia.
2) Poplatník môže určený poplatok, ktorý bol rozhodnutím správcu určený v splátkach,
zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
§9
Zrušovacie ustanovenia
1) 1. 1. 2022 sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Zboji dňa ......................
uznesením č. ........../2021.
2) Uvedené VZN nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom
a účinnosť od 1.1.2022.

V Zboji dňa ............................
Ladislav Ladomirjak
starosta obce

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: .................2021
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: ..............2021
Vyhlásené zverejnením na internetovej stránke obce dňa: ...................2021

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022
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Príloha č. 1 /2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2022 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Sadzba miestneho poplatku od 1. 1. 2022 sa stanovuje:
1. Pre fyzickú osobu, ktorá má na území obce Zboj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
alebo sa zdržuje na území obce dlhšie ako 90 dní v zdaňovacom období vo výške 0,04109 €
za osobu a deň, t. j. 15 € za osobu ročne.
2. Pre fyzickú osobu, ktorá je na území obce Zboj oprávnená užívať alebo užíva byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu /chatu, chalupu/ alebo jej časť vo výške 0,04109 € za
nehnuteľnosť a deň, t. j. 15 € za nehnuteľnosť ročne.
3. Pre fyzickú osobu, ktorá je na území obce Zboj oprávnená užívať alebo užíva záhradu vo
výške 0,04109 € za záhradu a deň , t. j. 15 € za záhradu ročne.
4. Pre právnickú osobu, ktorá je na území obce Zboj oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie vo výške
0,04109 € za nehnuteľnosť a deň, t. j. 15 € za nehnuteľnosť ročne.
5. Pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania podľa typu používaných nádob viď tabuľka:
Sadza poplatku za - NETRIEDENÝ ODPAD (PO a FO-P):
Tabuľka č. 1
Frekvencia odvozov
26
26

Sadza poplatku v €
0,0315
0,0227

Objem zbernej nádoby
110
1 100

Suma v €
90,00
650,00

6. Pre poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. a) pri zavedenom kontajnerovo-intervalovom zbere
platí, že na 1 až 4 osoby 110 l nádoba, pri počte 5 až 8 osôb 240 l nádoba.
7. Pre podnikateľov s oprávnením podnikať v mieste trvalého bydliska, ktorí využívajú pri
prevádzkovaní živnosti nádobu na komunálny odpad z nehnuteľnosti a bytu slúžiacich na
bývanie platí poplatok vo výške 0,04109 € za deň, t. j. 15 € ročne.
8. Podnikatelia, ktorí prevádzkujú živnosť v rovnakej nehnuteľnosti, sa môžu dohodnúť na
spoločnom užívaní zbernej nádoby. Sadzba poplatku sa stanovuje v zmysle tejto prílohy
ods. 5 tabuľky č. 1 alikvotne.
9. Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti, podľa množstva
odovzdaného DSO na mieste obcou určenom správcovi poplatku, alebo poverenému
zamestnancovi. Sadzba poplatku je 0,078 € za kg DSO

