Obec Smrdáky v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. SNR 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a ustanoveniami § 77 až § 83 tohto zákona v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon č.
582/2004 Z.z./
Vydáva

Všeobecne záväzné nariadenia obce Smrdáky
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č.2/2019
o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Smrdáky
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Smrdákoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na §
98 zákona č. 582/2004 Z.z. rozhodlo , že s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len
„poplatok“/
2. Základné ustanovenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sú uvedené v desiatej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, ktoré upravujú predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku,
určenie poplatku, ohlásenie vzniku povinnosti platiť poplatok, vyrubenie poplatku,
vrátenie poplatku, zníženie alebo odpustenie poplatku.
Článok 2
Predmet poplatku
1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov sa platí obci miestny poplatok.
2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
3. Poplatok sa nevyberá za elektroodpady, použité batérie a akumulátory, za oleje, za
biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady pochádzajúce od fyzických
osôb.
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Článok 3
Poplatník
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt,
b) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať
alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu (neobývaný dom, chalupu,
chatu, rekreačný domček), alebo jej časť, objekt, ktorý nie je stavbou,
záhradou, vinicou, ovocným sadom, trvalým trávnym porastom 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,
c) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Článok 4
Sadzba poplatku
1. Sadzby poplatku sú nasledovné:
d) sadzba poplatku pre fyzickú osobu s trvalým pobytom alebo prechodným
pobytom je stanovená vo výške 0,052 € za osobu a kalendárny deň čo
predstavuje 19 € za osobu,
e) sadzba poplatku pre fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
(neobývaný dom, chalupu, chatu, rekreačný domček), alebo jej časť, objekt,
ktorý nie je stavbou, záhradou, vinicou, ovocným sadom, trvalým trávnym
porastom 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, je stanovená vo výške 0,052 € za kalendárny
deň čo predstavuje 19 € na rok,
f) sadzba poplatku pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu podnikateľa je
stanovená vo výške 0,321 € za kalendárny deň čo predstavuje 117 €,
g) sadzba poplatku pre: podnikateľské subjekty, ktoré sú zaradené do systému
množstvového zberu odpadu je závislá od veľkosti nádoby, frekvencie jej
vývozu a sadzby za liter nasledovne:
objem nádoby
110 l - 140 l

interval vývozov za rok
26

1 vývoz + opotrebenie
2,372

objem nádoby
660 l

interval vývozov za rok
52

1 vývoz + opotrebenie
8,052

objem nádoby
1100 l

interval vývozov za rok
52
2

1 vývoz + opotrebenie
10,608

2. Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového
zberu, správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,015 € za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
Držiteľ tohto odpadu odovzdá tento odpad na Zberný dvor do Senice, kde zaplatí aj stanovený
poplatok.
Článok 5
Určenie poplatku
1. Obec určuje poplatok na obdobie jedného kalendárneho roka (365 dní) ako súčin
sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období počas, ktorých má alebo
bude mať občan v obci trvalý alebo prechodný pobyt vo výške 19 € za osobu a rok.
2. Obec určuje poplatok na obdobie jedného kalendárneho roka (365 dní) ako súčin
sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období pre fyzickú alebo
právnickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu (neobývaný dom, chalupa, chata, rekreačný domček), alebo
jej časť, objekt, ktorý nie je stavbou, 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, vo
výške 19 € za nehnuteľnosť a rok.
3. Obec určuje poplatok na obdobie jedného kalendárneho roka (365 dní) ako súčin
sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období vo výške 117 €.
4. Pri množstevnom zbere obec určuje pre právnické osoby a fyzické osoby –
podnikateľov poplatok na obdobie jedného kalendárneho roka (365 dní) ako súčin
počtu vývozov, sadzby, a objemu zbernej nádoby, ktorú platiteľ užíva.
5. Pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore vo vlastníctve obce, ktorého
nájomcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, platiteľ platí poplatok
stanovený nájomnou zmluvou.
6. Obec určuje, že domácnosti v rodinnom dome majú nasledovné nádoby:
Počet členov 1-3

120, alebo 140 l nádoba 1ks

4 a viac členov domácnosti

240 l nádoba

1ks

Ak má fyzická osoba záujem o väčšiu popolnicu, prípadne o viac popolníc, ako je určené vo
VZN, môže si požiadať o ďalšiu nádobu, pričom musí uhradiť plnú výšku poplatku za vývoz
nádoby.
Ak občan znehodnotí alebo prepáli nádobu, musí si výmenu smetnej nádoby uhradiť v plnej
výške.
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Článok 6
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a všetky
zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie poplatkovej povinnosti do 30 dní odo
dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
Článok 7
Vyrubenie poplatku a lehota na jeho zaplatenie
1. Poplatok obec Smrdáky vyrubuje poplatníkom 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.
Článok 8
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
poplatková povinnosť v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia za podmienky, že
túto skutočnosť oznámi správcovi dane a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku, alebo jeho pomernej časti. Ak má poplatník ku dňu zániku poplatkovej
povinnosti daňový nedoplatok na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,
použije sa poplatok, alebo jeho pomerná časť na úhradu nedoplatkov.
2. Podkladom preukazujúcim splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo pomernej
časti sú: potvrdenie o zmene trvalého pobytu, potvrdenie o ukončení prechodného
pobytu na území obce, doklad o predaji nehnuteľnosti a doklad o prenájme
nehnuteľnosti inej osobe.
3. Obec vráti zaplatený poplatok alebo jeho pomernú časť do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka formou určenou poplatníkom pri oznámení zániku poplatkovej
povinnosti, t.j. v hotovosti z pokladne Obecného úradu v Smrdákoch, alebo prevodom
na ním nahlásený účet v banke.
4. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá.
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Článok 9
Podmienky a podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku
Správca dane poplatku podľa § 82 zníži poplatok v príslušnom zdaňovacom období
poplatníkovi na základe písomnej žiadosti pre:
a) poplatníkov na zahraničnom pobyte trvajúcom dlhšie ako 90 dní /pracovné, alebo
študijné pobyty/ Žiadateľ je povinný predložiť hodnoverný doklad, z ktorých
jednoznačne vyplýva dôvod na splnenie podmienok na odpustenie, alebo zníženie
poplatku /napr. potvrdenie o návšteve školy, kópiu potvrdenia zamestnávateľa,
pracovné povolenie, potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní
a pod./ Správca poplatku zníži poplatok o alikvotnú čiastku zodpovedajúcu dĺžke
zahraničného pobytu.
b) študentov stredných a vysokých škôl ubytovaných v mieste štúdia na internáte,
alebo priváte a pre osoby dochádzajúce za prácou, bývajúce v ubytovacom
zariadení vo výške 30 %.
Tiež je potrebné doložiť hodnoverné doklady napr. potvrdenie o návšteve školy, kópiu
potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného vzťahu alebo obdobného vzťahu s určením
miesta výkonu práce mimo územia obce, doklad o ubytovaní v ktorom bude zreteľné, že
poplatky zahŕňajú aj likvidáciu komunálneho odpadu, pracovné povolenie, potvrdenie
študentského domova, alebo internátu o ubytovaní a pod./
c) občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom vo výške 50%.
Žiadateľ musí predložiť kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom
Tieto podklady je poplatník povinný predložiť v zdaňovacom období, za ktoré si poplatník
uplatňuje nárok na odpustenie poplatku.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do
31. decembra príslušného kalendárneho roka a nepredloží príslušné podklady, nárok na
odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
Odpustenie poplatku si môže uplatniť poplatník, ktorý nemá nedoplatky na poplatku za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie a ani iný nedoplatok z ostatných daní vyrubených
správcom dane.
d/ podľa paragrafu 82 obec odpustí, alebo zníži poplatok aj pre občana, ktorý sa
dlhodobo zdržuje v inej obci a a doloží potvrdenie príslušného obecného resp.
mestského úradu o zaplatení TKO.
Správca dane poplatku podľa § 82 odpustí poplatok:
-

občanovi., ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb
pobytovou formou
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Článok 10
Splatnosť poplatku
1. Poplatok je splatný vždy do 15-tich dní od právoplatnosti rozhodnutia.
2. V ojedinelých prípadoch môže správca dane na základe žiadosti poplatníkovi určiť
individuálny splátkový kalendár.
3. Nový poplatník zaplatí alikvotnú časť poplatku do jedného mesiaca odo dňa vzniku
povinnosti platiť poplatok.
4. Poplatník poplatku odvádza poplatky správcovi poplatkov – obci Smrdáky týmito
spôsobmi:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Smrdákoch
b) poštovou poukážkou
c) prevodným príkazom na účet obce Smrdáky

Článok 11
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Smrdákoch na svojom zasadnutí dňa 12.12. 2018 uznesením č. 37/2018
2. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
doteraz platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Smrdákoch dňa 14.12. 2017.

Ingrid Tripšanská
starostka obce

VZN vyvesené na úradnú tabuľu dňa: 14.12. 2018
Zvesené dňa:
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