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Obec Pečeňady v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva
pre územie obce Pečeňady toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4 / 2018

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§1
Základné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2019 ukladá miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce P e č e ň a d y
v určenom období roku 2019.
§2
Miestny poplatok za komunálne odpady
1. Poplatok sa platí za náklady na nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom,
nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber tých zložiek
komunálneho odpadu, ktoré sú mimo Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), náklady
na nedôsledné triedenie zložiek KO, na ktoré sa vzťahuje RZV, náklady presahujúce
obvyklé náklady na triedený zber.
§3
Poplatník za komunálne odpady
1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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. 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“). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie
priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
3. Ak viacero poplatníkov podľa §3 ods.1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti 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, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1
tohto ustanovenia a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§4
Určenie poplatku
1. Správca poplatku určuje poplatok pre poplatníkov uvedených v § 77 ods.2. písm. a) zákona
č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník
v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnený ju užívať.
2. Správca poplatku určuje poplatok pre poplatníkov uvedených v § 77 ods.2. písm. b), c)
zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ako súčin frekvencie odvozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom
množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
3. V prípade, že poplatník uvedený v § 77 ods.2 písm. b), c) zákona nevyužíva množstvový
zber, správca poplatku určuje poplatok ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych
dní v zdaňovacom období
a ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov
vypočítaný ako súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie
neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
a priemerného počtu osôb alebo miest podľa § 79 ods. 3 písm. b) vynásobený koeficientom
1.
§5
Sadzba poplatku
1. Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku:
a) u fyzickej osoby, 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 trávnatý 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 „nehnuteľnosť“/ 0,0066 € na osobu a kalendárny deň
b) u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania
sadzbu poplatku pre množstvový zber nasledovne:

Objem zbernej
nádoby v
litroch
110
1100

Frekvencia vývozu
1 x za 2 týždne
1 x za 2 týždne

Sadzba
poplatku
v €/liter
0,1012
0,1012

Ročný poplatok za
zbernú nádobu v €
289,43
2894,32

c) u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania
a nepreukáže v zmysle § 81 ods.1 zákona 582/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov že využíva množstvový zber 0,0669 € na osobu, kalendárny deň
a ukazovateľ dennej produkcie
2. Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 1 je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať
v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
do konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu
povinnosť podľa § 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej
povinnosti, ak nie je možné postupovať podľa písm. a).

§6
Ohlásenie - vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a:
a) uviesť svoje 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) zákona č. 582/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov, názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného
mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo (IČO),
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych
daniach 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.

§7
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak
poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.
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. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej
domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume
tomuto zástupcovi podľa § 81 zákona.
3. V prípade narodenia dieťaťa sa poplatok platiteľa zvýši o čiastku zodpovedajúcu výške
poplatku stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po mesiaci narodenia dieťaťa do konca kalendárneho roka.
4. V prípade úmrtia poplatníka sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku
stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci úmrtia poplatníka do konca kalendárneho roka.
5. V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu
súčinu skutočnému počtu vývozov do konca kalendárneho roka a sadzby poplatku
v závislosti od objemu zbernej nádoby.
§8
Splatnosť poplatku
1. Obec Pečeňady určuje poplatok na určené obdobie, ktorým je kalendárny rok. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Poplatok obec vyberá nasledovným spôsobom:
a)
v hotovosti do pokladne obecného úradu
b)
poštovou poukážkou
c)
bezhotovostným prevodom na účet správcu dane
§9
Vrátenie poplatku
1. Obec Pečeňady vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatníkovi sa vráti poplatok na základe oznámenia zániku poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu v obci,
zánik práva užívania nehnuteľnosti), nárok na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak
poplatník v zákonnej lehote 30 dní zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na vrátenie poplatku.

§ 10
Odpustenie poplatku
1. Obec Pečeňady odpustí na základe žiadosti poplatok za obdobie, za ktoré obci preukáže na
základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce. Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
a) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o
zamestnaní spolu s dokladom o ubytovaní alebo potvrdením o prechodnom pobyte v
mieste zamestnania
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
V prípade, že doklad podľa ods. 1 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
doložiť i preklad potvrdenia, úradný preklad sa nevyžaduje. Doklad nie je možné nahradiť
čestným vyhlásením poplatníka. Doklady preukazujúce dôvod odpustenia poplatku je
daňovník povinný predložiť správcovi dane v lehote do 31.01. príslušného zdaňovacieho
obdobia. V prípade nepredloženia dokladu správcovi dane v stanovenej lehote, správca
dane predmetný poplatok v príslušnom zdaňovacieho období nezníži.
§ 11
Splnomocňovacie ustanovenia
1. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť
samostatne, bez zamestnávania ďalších pracovníkov v mieste svojho trvalého bydliska,
bez zriadenia ďalšej prevádzky a ktoré nepožadujú z dôvodu vykonávania svojej
podnikateľskej činnosti pridelenie zbernej nádoby, platia poplatok iba z dôvodu svojho
trvalého pobytu.
2. Fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktoré majú uzatvorenú
nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti a v zmysle tejto zmluvy platia na komunálne
odpady a drobné stavebné odpady prenajímateľovi, ktorý im túto službu zabezpečuje
prostredníctvom svojej zbernej nádoby a uhrádza obci poplatok za komunálne odpady,
poplatok správca dane nevyrubí. Podmienkou je predloženie kópie nájomnej zmluvy
správcovi poplatku.
3. Podnikatelia, ktorí sa dohodnú, môžu užívať viacerí jednu zbernú nádobu. Podmienkou je
predloženie dohody, z ktorej budú zrejmé osoby, ktoré nádobu užívajú, osoba poplatníka,
ktorej bude zasielané rozhodnutie, spôsob úhrady poplatkov a umiestnenie nádoby.
4. Školy, školské zariadenia, príp. iné subjekty, ktoré nepožadujú odvoz odpadu počas
školských prázdnin, alebo z objektívnych dôvodov dlhodobo, oznámia túto skutočnosť
písomne správcovi poplatku najneskôr desať dní pred začiatkom obdobia, za ktoré vývoz
nepožadujú. Správca poplatku zabezpečí zamedzenie používania, resp. odvoz smetnej
nádoby a oznámi tieto skutočnosti spoločnosti zabezpečujúcej odvoz komunálnych
odpadov. Počet nerealizovaných vývozov bude zohľadnený a o sumu preplatku bude
znížené rozhodnutie na príslušný kalendárny rok. Týmto spôsobom je možné postupovať
iba v prípade, že v školskom zariadení sa nenachádza byt.

5. Za jednu zo základných povinností pôvodcu odpadu patrí povinnosť po zaplatení
poplatku označiť zbernú nádobu celoročnou nálepkou ako identifikačným znakom
o zaplatení poplatku za príslušné obdobie. Iba na základe takto označenej nádoby je osoba
oprávnená nakladať s komunálnymi odpadmi na území obce Pečeňady povinná
zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadov.
§ 12
Miestny poplatok za drobný stavebný odpad
1. Drobný stavebný odpad (DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok. Zber
drobných stavebných odpadov sa uskutočňuje formou množstvového kalendárového
zberu.
2. Sadzba poplatku sa určuje na 0,015 € za kilogram drobného stavebného odpadu.
Poplatok za DSO poplatník uhrádza v hotovosti poverenému zamestnancovi obce, pri
odovzdaní odpadu, o čom sa poplatníkovi následne vydá aj príjmový pokladničný doklad.
Poplatok sa platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu.
§ 13
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní vykonáva obec Pečeňady prostredníctvom starostu obce
a poverených zamestnancov obce Pečeňady.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce nemá hlavný kontrolór obce Pečeňady.
3. Pri miestnom poplatku podľa § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých možno žiadať o zníženie alebo
odpustenie poplatku, ako aj podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku,
len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
4. Poplatok podľa tohto VZN sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
§ 14
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Pečeňady sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
O miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na rok 2019 uznieslo dňa
04.12.2018.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Pečeňady č. 6/2017 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady zo dňa 06.12.2017.
§ 15
Účinnosť
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Pečeňady č. 4/2018 nadobúda účinnosť dňom
01.01.2019.

Ladislav Boháčik
starosta obce Pečeňady

Príloha č. 1 k VZN obce č. 4/2018 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Výpočet priemerných poplatkov podľa zákona č. 582/2004 Z. z. podľa § 79 ods. 2
Platné od 01.01.2019
Výpočet priemerného nákladu obce je vypočítaný z nákladov roku 2017.
celkové náklady na zber , prepravu a zneškodňovanie odpadov:
13.097,21 EUR
iné náklady (zakúpenie ZN a pod.):
0,00 EUR
(sadzba poplatku určená podľa § 78 ods. 1 písm. b) 0,0066 € – 0,1095 € za osobu a kal. deň)
13.097,21 : 365 dní = 35,88 €/rok
denný náklad : počet obyvateľov
35,88 € / deň na všetkých obyvateľov : 536 počet obyv. = 0,0669 € denný náklad na 1
obyvateľa / deň.
Určenie poplatku na deň / občan za zber, prepravu a likvidáciu odpadov sa stanovuje na
0,0669 € / deň pre kal. rok 2019.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 .Určenie poplatku podľa § 79 ods. 2 písm. a.
Fyzické osoby
Denný náklad na 1 obyvateľa / deň x počet dní = Výsledok
0,0669 € x 365 = 24,41 €
2 . Určenie poplatku u poplatníkov podľa § 79 ods. 2 písm. b)
0,0669 € / deň x 365 dní x UDP + = Výsledok

Právnické osoby

Ukazovateľ dennej produkcie sa vypočíta : § 79 ods. 4
24,41 € x ( počet zamestn. celk. x koef. 1+ ubytované miesta ) t. j. ( ) = výsledok
príklad :
0,0669 € x 365 x = 24,41 €
24,41 € x (celkovo 14 zamestnancov + 20 ubytovaných detí x 1 ) x 34 = 829,94 €
3. Určenie poplatkov u poplatníkov podľa § 79 ods. 2 písm. c) Podnikateľ FO
0,0669 € x 365 dní x UDP = Výsledok
Ukazovateľ dennej produkcie sa vypočíta: § 79 ods. 4
24,41 € x ( priem. počet zam. x koef. 1 + priem. počet osôb a miest ) = Výsledok
príklad :
0,0669 € x 365 = 24,41 €
24,41 x (podnikateľ 1 + zamestnanci 3 x koef.1 + 0 osôb) 4 x 1 = výsledok
24,41 x ( 1 + 3 ) 4 x 1 = 97,64 € / rok
Použité skratky :
TP
trvalý pobyt
PP
prechodný pobyt
UDP
ukazovateľ dennej produkcie
SPNO
súčet priemerných nákladov obce

Príloha č. 2 k VZN obce č. 4/2018 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Výpočet na objem ZN / frekvencie vývozu / sadzba v € za liter / poplatok za ZN / rok
Celkové množstvo za rok 2017
Náklady obce
za rok 2017

129,348 ton - t. j. 129 348 kg.
13.097,21 €

Výpočet:
Celkové náklady za rok 2017
Celkové množstvo odpadu za rok 2017
Celková cena za liter / kg odpadu

13.097,21 €
129 348 kg
0,1012 €

Frekvencia vývozu 1 x za 2 týždne t. j. 26 x do roka
1 100 litrov x 26 vývozov = 28 600 kg x 0,1012 € = 2894,32 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Frekvencia vývozu 1 x za dva týždne t. j. 26 x do roka
110 litrov x 26 vývozov = 2 860 kg x 0,1012 € = 289,43 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

