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Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Palárikovo číslo 24/091215 dňa 15.12.2009
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Obec P A L Á R I K O V O v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami § 83 ods. 2 a § 103 ods. 1 zákona NR SR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a
s účinnosťou od 1.januára 2010
Všeobecne záväzné nariadenie obce
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
číslo 05/2009
o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Palárikovo.

§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo Palárikovo podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona SNR číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
r o z h o d l o , podľa
zákona NR SR číslo 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 podmienkach určovania a vyberania m i e s t n e h o p o p l a t k u z a k o m u n á l ne
odpady
a drobné
st ave bné
o d p a d y počnúc dňom 1.januára
2010.
§2
Základné ustanovenia
1/ Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / ďalej len
„poplatok“ / sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce.
2/ Pôvodcom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sú poplatníci.
Každý pôvodca týchto odpadov je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov v obci a na tento účel užívať zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu odpadov.
§3
Poplatník a platenie poplatku
1/ Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník.
2/ Poplatníkom je:
a/ fyzická osoba ,
aa/ ktorá má v obcí trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo
ab/ 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 trávnatý porast na iný účet ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný ako vodná plocha,
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na

2

území obce na iný účel ako podnikanie,
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
2/ Ak je fyzická osoba evidovaná súčasne ako osoba s trvalým i prechodným pobytom
je poplatníkom iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak je fyzická osoba prihlásená v obci na trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, pričom je súčasne oprávnená užívať alebo aj užíva na území
obce nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, je poplatníkom iba z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu.
3/ Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov uvedených v ods. 1 bod a/,
plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba vziať jeden
z nich, pokiaľ je spôsobilý na právne úkony. 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 viac
ako 90 po sebe nasledujúcich dní zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, alebo ktorej
skutočný pobyt nie je známy. Všetky skutočnosti podľa tohto bodu, ako aj ich zmeny je
osoba, ktorá za iného bude plniť alebo plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci,
ktorá je správcom poplatku.
4/ Iná osoba ako poplatník podľa odseku 1 poplatok neplatí, ak jej oprávnenie užívať
nehnuteľnosť v obci vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom a na tomto základe
a/ užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b/ je hospitalizovaná na území obce v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej
starostlivosti,
c/ užíva nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník a to z dôvodu
plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu
uzatvoreného s týmto poplatníkom, alebo
d/ vykonáva pre poplatníka práce, alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej
činnosti v takej nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať, alebo je aj užíva.
§4
Predpis a splatnosť poplatku, vyberanie a ručenie za poplatok
1/ Za vyberaný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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
b/ správca , ak je vlastníkom štát, VÚC alebo obec.
2/ Platiteľ a poplatník sa môžu dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník,
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
3/ Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 a/ žije v spoločnej domácnosti povinnosti
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
4/ Poplatok sa nevyrubuje platobným výmerom .Žetóny sa môžu kupovať priebežne
v pracovné dni v určenej pokladni obecného úradu od 1.1.2010.
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5/ Ak poplatník neuplatní všetky kúpené žetóny v danom kalendárnom roku, bude ich
môcť uplatniť v nasledujúcom roku.
6/ Ak sa zistí, že poplatník nerealizuje množstvový zber v priebehu prvého
štvrťroka kalendárneho roka obec má právo poplatníkovi vyrubiť paušálny poplatok vo výške
0,0186 € na člena domácnosti a kalendárny deň
/ 6,79 € na člena domácnosti a rok /
v prípade ak sa zapája do triedeného zberu, ak sa nezapája do triedeného zberu 0,0375 € na
člena domácnosti a kalendárny rok / 13,69 € na člena domácnosti a rok /.
§5
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 tejto osoby podľa ustanovenia §
3 ods. 1 písm. a/ bodu ab/.
2/ Poplatková povinnosť právnickej osoby vznikne dňom jej oprávnenia užívať
nehnuteľnosť v obci.
3/ Poplatková povinnosť podnikateľského subjektu vznikne dňom jeho oprávnenia
užívať nehnuteľnosť v obci za účelom podnikania.
4/ Poplatková povinnosť zaniká dňom, kedy pominú skutočnosti zakladajúce podľa
bodov 1, 2 a 3 povinnosť platenia poplatku.
§6
Ohlasovacia povinnosť poplatníka
1/ Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
tiež do jedného mesiaca odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik
poplatkovej povinnosti, ako aj do jedného mesiaca od skončenia obdobia určeného obcou, za
ktoré platil poplatok v tom prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov.
2/ Ak je poplatníkom FO je povinná obci ohlásiť nasledovné identifikačné údaje:
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu.
Poplatník je povinný ohlásiť údaje za všetkých poplatníkov, s ktorými žije v spoločnej
domácnosti, ako aj za osoby, ktorých je zákonným zástupcom, alebo opatrovníkom.
3/ Ak je poplatník podnikateľským subjektom alebo právnickou osobou je povinný
ohlásiť obci svoj názov, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, adresu svojich
prevádzok na území obce. Na dožiadanie je povinná do 15 dní vyplniť a odovzdať obci
formulár prihlášky za platiteľa poplatku s údajmi o počtoch svojich zamestnancov.
§7
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je 0,0155 € za liter / dm3/ komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov, t.j. sadzba za jednu 110 litrovú smetnú nádobu komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov je 1,70 € .

§8
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Spoločné ustanovenia
1/ Správcom miestneho poplatku je obec Palárikovo. 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.
2/ Poplatky je možné zaplatiť poštovou poukážkou na účet správcu poplatku,
prevodom z účtu v peňažnom ústave, alebo v hotovosti v pokladni OcÚ.
3/ Nesplnenie ohlasovacej povinnosti, uvedenej v tomto VZN ako aj zanedbanie
oznamovacej povinnosti , vyplývajúcej z ostatných ustanovení tohto VZN sa považuje za
správny delikt podľa zákona o správe daní a poplatkov.
§9
Zníženie alebo odpustenie poplatku
1/ Obec poplatok zníži podľa zákonom stanovenej najnižšej sadzby ,alebo poplatok odpustí za
obdobie , za ktoré obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určí VZN :
a/ že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí ,
b/ že dôvodom jeho neprítomnosti v obci je výkon základnej vojenskej služby,
2/ Určeným obdobím je obdobie kalendárneho roka.
3/ Poplatník svoju písomnú žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku predloží na obecný
úrad s dokladmi, ktoré potvrdzujú odôvodnenosť žiadosti, najneskôr do konca určeného
obdobia. Týmito dokladmi sú napr. potvrdenie o pobyte v zahraničí, pracovná zmluva na
výkon práce v zahraničí, povolávací rozkaz, resp. záznam vo vojenskej knižke, overené
čestné prehlásenie a pod.

§10
Spoločné ustanovenia
1/ Správcom miestneho poplatku je obec Palárikovo. 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 VZN sa spravujú ustanoveniami zákona
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2/ Poplatok je možné zaplatiť poštovou poukážkou na účet správcu poplatku, prevodom
v peňažnom ústave, alebo v hotovosti – v pokladni obecného úradu.
3/ Nesplnenie ohlasovacej povinnosti, uvedenej v tomto VZN, ako aj zanedbanie
oznamovacej povinnosti, vyplývajúcej z ostatných ustanovení tohto VZN sa považuje za
správny delikt podľa zákona o správe daní a poplatkov.
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§11
Prechodné ustanovenia
1/ Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2010 podľa zákona SNR č. 544/1990 Zb.
o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa VZN obce č. 10/2004 v znení
VZN č. 8/2005 a VZN č. 3/2007 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
2/ Na daňové povinnosti podľa zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov a podľa VZN obce č. 10/2004 , VZN č. 8/2005 a VZN č. 3/2007 ,
č.7/2008 na skutočnosti, ktoré nastali v čase ich účinnosti sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 12
Záverečné ustanovenia
1/ Obecné zastupiteľstvo Palárikovo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 15.12.2009,
uznesením číslo 24/091215.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2010.
Mgr. Jozef D e r ň á r
starosta obce
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