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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE UDIČA
O MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
č. 4/2019.
Úvodné ustanovenie
1. Obec Udiča na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, 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 a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v y d á v a toto Všeobecne záväzné nariadenie pre územie Obce
Udiča, ktorým ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len VZN).
2. VZN bolo vydané za účelom stanovenia sadzieb a spôsobu vyrubovania miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade so zákonom NR SR č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území obce Udiča od 1. januára 2020.
Čl. I
Predmet poplatku, zdaňovacie obdobie
Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový
zber drobného stavebného odpadu.
2. Zdaňovacím obdobím, za ktoré sa vyberá poplatok, je kalendárny rok.
Čl. II
Poplatník
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci Udiča 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 Udiča na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce Udiča na účel podnikania.
2. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) 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 ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je
podľa odseku 1 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania
je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú
prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
3. 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,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“).
4. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
5. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 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.
6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 1 a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
Čl. III
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 meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7
aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa
§ 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok
obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť 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.

Čl. IV
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za komunálne odpady sa stanovuje takto::
a) poplatok pre fyzickú osobu 0,0713 EURA za osobu a kalendárny deň /t.j. 26 EUR za
osobu a rok/
b) poplatok pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa za množstvový zber : 0,025
EURA za liter komunálnych odpadov
2. Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je stanovená na 0,070
EURA za 1 kg.
Čl. V
Určenie poplatku
1. Pri množstvovom zbere obec určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby
a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Žiadateľ o množstvový zber komunálneho odpadu je povinný uzatvoriť zmluvu o zavedení
a vyúčtovaní množstvového zberu KO a DSO s obcou. Poplatok sa určí rozhodnutím na základe
zmluvy.

2. Pre poplatníkov, ktorí nie sú zapojení do množstvového zberu, obec určuje poplatok za
jeden kalendárny rok ako
- súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých
má alebo bude mať poplatník podľa Čl. II ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
3. Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín sa určí ako:
súčin sadzby poplatku a množstva odovzdaného drobného stavebného odpadu bez obsahu
škodlivín.
V prípade, že pôvodca odpadu požiada o zabezpečenie veľkorozmerového kontajnera na
ním určené miesto, pôvodca zaplatí odvoz kontajnera a uloženie DSO na skládke podľa
skutočných nákladov obce na uloženie odpadu na skládke.
Čl. VI
Vyrubenie poplatku
1.Poplatok pre fyzické osoby obec vyrubuje každoročne 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 povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Pre PO a FO – podnikateľa zaradeného do systému množstvového zberu správca dane
vyrubuje poplatok na základe zmluvy o zavedení množstvového zberu komunálneho
odpadu.

Poplatok obec vyrubí rozhodnutím za príslušný kalendárny polrok. Vyrubený poplatok je
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
4. Poplatok sa platí na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí:
- v hotovosti do pokladne obce
- poštovým peňažným poukazom na účet obce
- bezhotovostným prevodom na účet obce
5. Poplatok za drobné stavebné odpady zaplatí poplatník obci do 5 dní odo dňa odovzdania
drobných stavebných odpadov na určenom zbernom mieste, v hotovosti do pokladne obce.
Pri odovzdaní drobných stavebných odpadov na zbernom mieste si poplatník prevezme
vyplnené tlačivo s jeho identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresa) a údajom
o hmotnosti odovzdaných drobných stavebných odpadov, ktoré bude podkladom pre
zaplatenie poplatku.
Čl. VII
Odpustenie poplatku
1. Správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že
v zdaňovacom období sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Nárok na odpustenie vzniká
vtedy, ak je toto obdobie v zdaňovacom období dlhšie ako 90 dní.
2. Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku podľa bodu 1 je hodnoverný doklad,
z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období v zahraničí, a to
najmä:
- potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí
- pracovné povolenie
- pracovná zmluva
- potvrdenie o činnosti alebo práci vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia
v zahraničí vrátane dokladu o ubytovaní v zahraničí
- potvrdenie od agentúry o výkone práce v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu
v zahraničí
- povolenie o pobyte na území iného štátu
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí
- potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí
- čestné prehlásenie
Poplatník k dokladu v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka je povinný doložiť jeho
preklad (nevyžaduje sa úradný preklad).
3. Správca dane odpustí poplatok poplatníkovi za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
svoju neprítomnosť v obci z dôvodu umiestnenia v zariadení napr. v domove dôchodcov,
domove sociálnych služieb, detskom domove, v ústave na výkon trestu odňatia slobody
a pod. na základe potvrdenia o umiestnení v takomto zariadení.
4. Správca dane odpustí poplatok poplatníkovi, za obdobie, za ktoré obci preukáže na základe
podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa zdržiaval v inej obci na území SR.
Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku je najmä:

- potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území, vrátane
potvrdenia o zapojení sa tam do systému zberu komunálneho odpadu (t.j. rozhodnutie
o vyrubení poplatku na poplatníka z titulu prechodného pobytu vrátane dokladu
o úhrade poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie) , pokiaľ sa nejedná o rekreačnú
chatu alebo záhradný domček
- zmluva o nájme v inom meste, z ktorej je zrejmé, že poplatok za komunálny odpad je
uvedený v zmluve
Čl. VIII
Zníženie poplatku
1. Správca dane poplatok zníži v zmysle zákona za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
na základe dokladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce.
Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku predložením
dokladov za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.
Obec zníži poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 50%, t.j.: na
0,0356 EURA za kalendárny deň:
a/ poplatníkovi, ktorý študuje mimo obce, ak je štúdium spojené s ubytovaním v inom
meste.
Pre zníženie poplatku je potrebné doložiť doklady:
- potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva alebo iný hodnoverný doklad
b/ poplatníkovi, ktorý pracuje mimo obce, ak je zamestnanie spojené s ubytovaním
v inom meste.
Pre zníženie poplatku je potrebné doložiť doklady :
- potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo obce, vrátene dokladu, ktorý
preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce (potvrdenie o prechodnom ubytovaní,
nájomná zmluva a pod.
c/ poplatníkovi, ktorý preukáže, že vykonáva turnusové práce v zahraničí.
Pre zníženie poplatku je potrebné doložiť doklady :
-

pracovná zmluva alebo potvrdenie o pracovnom pomere od zamestnávateľa alebo
potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí.

Dátum vystavenia dokladov musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si
poplatník uplatňuje nárok na zníženie poplatku.
d/ poplatníkovi, ktorý nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt a má oprávnenie užívať
nehnuteľnosť na území obce.

Čl. IX
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti o vrátenie
preplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Právnická osoba alebo podnikateľ sú povinní doložiť doklad o ukončení podnikateľskej
činnosti na území obce Udiča alebo doklad o zrušení prevádzky na území obce najneskôr
do 30 dní od zmeny, ktorá má za následok vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Čl. X
Záverečné ustanovenia
1. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Ak v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon NR SR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.
79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 75/2019 zo dňa
16.12.2019 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.
Peter Chochlík
starosta obce

