Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa § 78 ods.1 písm. c) zákona 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

Všeobecne záväzného naradenia obce Veľké Úľany
č. 5/2018
o miestnom poplatku za komunálny odpad
a poplatku za drobný stavebný odpad
§1
Predmet poplatku
Poplatok za komunálny odpad sa platí za komunálny odpad , ktorý vzniká na území obce.
Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín
ktorý vznikne z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou na území obce.
§2
Poplatník
1. Ak naďalej nie je ustanovené inak , poplatok za komunálny odpad 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 nehnuteľnosti 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. Poplatok za komunálny odpad platí :
a/ vlastník nehnuteľnosti,
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec,
c/ ak ide o bytový dom, poplatok za poplatníka môže pre obec vyberať a za vybraný
poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi , ak s výberom poplatku
zástupca alebo správca súhlasí,
3. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín, platí fyzická osoba ktorá tento
odpad odovzdáva ihneď v hotovosti na zbernom dvore obce.

§3
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovaného obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad a
a/ uviesť svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu, právnická osoba – podnikateľ názov alebo obchodné meno,
meno zástupu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b/ uviesť identifikačné údaje osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti, a za ktoré plní
povinnosť poplatníka,
c/ uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku , ak požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku , predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku,
2. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovaného obdobia oznámiť obci zánik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali. Správca dane vráti na základe
žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovaného obdobia. Nárok na vrátenie pomernej časti
poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce,
- kópiu úmrtného listu.
Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá.
§4
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je :
a/ pre poplatníka podľa § 2 ods.1/písm. a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na
bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu, resp. prechodnému
pobytu 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 zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha,
0,0521 € na osobu a kalendárny deň 19 € /rok (§78 ods.1 písm. b. zákona)
b/ pre poplatníka podľa § 2 ods.1/písm b a c) – právnická osoba, podnikateľpoplatok vypočíta :
1) ukazovateľ produkcie - priemerný počet zamestnancov pripadajúcich na určené
obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt ,
vynásobený koeficientom ustanoveným obcou 0,8 a priemerného počtu osôb
ubytovaných alebo priemerného počtu miest na poskytovanie kaviarenských,
reštauračných a iných pohostinských služieb.
2) výpočet poplatku :
Sadzba poplatku 0,0521 € / na osobu a kalendárny deň x 365 dní /19 €/rok
x ukazovateľ produkcie.
c/ za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,055 € za jeden kilogram drobného
stavebného odpadu (§78 ods.1 písm. c. zákona)

§5
Odpustenie poplatku za komunálne odpady
1. Správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže že viac
ako 90 dní v zdaňovanom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť :
- potvrdenie o štúdiu mimo územia obce - potvrdenie študentského domova alebo
internátu o ubytovaní,
- potvrdenie o výkonu zamestnania mimo územia obce potvrdením od zamestnávateľa o
zamestnaní a doklad o ubytovaní alebo o prechodnom pobyte mimo územia obce, potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo
pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie,
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci.
2. Správca dane odpustí poplatok za komunálny odpad pre osoby vykonávajúce
dobrovoľnícku činnosť v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.
3. Správca dane na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok odpustí.
Doklady preukazujúce dôvody na odpustenie poplatku predloží poplatník do 30 dní odo dňa
vzniku nároku uplatniť si odpustenie poplatku.

§6
Vyrubenie poplatku a splatnosť
Správca dane vyrubuje poplatok za komunálny odpad rozhodnutím na celé
zdaňované obdobie.
Splátky poplatku za komunálny odpad sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí,
ktorým sa vyrubuje poplatok.
Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.1,2 a 3 správca dane vyrubí rozhodnutím
pomernú časť dane.
Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín vypočíta pracovník zberného dvora
po odvážení odovzdaného drobného stavebného odpadu.
Správca dane nebude vyrubovať poplatok za komunálny odpad pokiaľ v úhrne neprevýši
sumu 3,- €.

§7
Záverečné ustanovenie
1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších
predpisov a daňového poriadku MFSR.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce č.7/2017 o miestnych poplatkoch.
3. Toto VZN obce Veľké Úľany o miestnych poplatkoch č. 5/2018 bolo schválené
uznesením č. 15-OZ/2018 bod č. 8 dňa 12.12. 2018 a nadobúda účinnosť od 1.1.2019.

Ing. František Gőgh, DBA
starosta obce

