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Obec Nezbudská Lúčka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE NEZBUDSKÁ LÚČKA

Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje konkrétne podmienky
ukladania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon) na
území obce Nezbudská Lúčka od 1. januára 2020.
Článok 1
Predmet poplatku, zdaňovacie obdobie
1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Nezbudská Lúčka,
okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických
osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
Článok 2
Poplatník
1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci Nezbudská Lúčka 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 obci Nezbudská Lúčka na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce Nezbudská Lúčka 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 odseku 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.
3) Poplatok od poplatníka v stanovenej výške môže pre obec Nezbudská Lúčka vyberať a za
vybraný poplatok ručí:
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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) 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. 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.
5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v ods. 1. a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Článok 3
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku pre fyzické osoby je stanovená vo výške:
a) 0,04932 € za osobu a kalendárny deň, (t. j. paušálny zber odpadu)
b) 0,0600 € za jeden kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.
Pre právnickú osobu a podnikateľa platí poplatok za množstevný zber rovnajúci sa súčinu
počtu litrov podľa typu smetnej nádoby, počtu nádob (resp. kontajnerov), počtu vývozov
a sadzby poplatku (koeficient), viď tabuľka nižšie.
Typ smetnej
Interval vývozu/počet
Sadzba
Suma v EUR/ rok
nádoby
vývozov za rok
poplatku
110 l
1 x 14 dní/ 26
0,0250
71,50 €
120 l
1 x 14 dní/ 26
0,0250
78,00 €
240 l
1 x 14 dní/ 26
0,0250
156,00 €
1100 l kontajner
1 x 14 dní/ 26
0,0250
715,00 €
Právnická osoba, ktorá prevádzkuje na území obce pohostinstvo, reštauračné služby,
ubytovacie služby, služby rýchleho občerstvenia alebo obdobné služby, pri ktorých sa
zvyšuje množstvo vyprodukovaného odpadu komunálneho a triedeného, je povinná si
zakúpiť smetné nádoby na triedený odpad (plast, sklo, papier) a zvlášť na komunálny
odpad.
Pre poplatníka podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) pri zavedenom paušálnom zbere platí, že
na 1 až 4 osoby je jedna smetná nádoba s obsahom 110 l alebo 120 l. Pri počte 5 až 8
osôb dve smetné nádoby s obsahom 110 l/120 l alebo 1 kus 240 l smetnej nádoby.
V prípade, že poplatník vyprodukuje väčšie množstvo odpadu a nebude mu postačovať
smetná nádoba, požiada obec o vývoz ďalšej smetnej nádoby s obsahom 120 l a zaplatí za
ňu miestny poplatok vo výške 10,- € (za každú 120 l nádobu naviac) ročne. Novú smetnú
nádobu si zabezpečí poplatník na vlastné náklady.
Ak pri kontrole obec zistí, že nádoby nie sú vyhovujúce, resp. nepostačujú na množstvo
produkovaného komunálneho odpadu, nariadi poplatníkovi primeraný druh nádoby (resp.
kontajnera) alebo počet vývozov.
Poplatok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
Obec do poplatku nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad.
Článok 4
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Určenie poplatku
1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa určí na zdaňovacie obdobie
ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas
ktorých má alebo bude mať poplatník podľa Čl. 2 ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený
ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa Čl. 2 ods. 1
písm. b) alebo písm. c).
2) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet:
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet
osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený
koeficientom 1,0 a
b) priemerného počtu:
A) ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období,
ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci
poskytuje ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby,
ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
B) miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné
pohostinské služby.
3) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 2 je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať
v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať, svoju činnosť alebo
b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a):
A) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní
ohlasovaciu povinnosť podľa skutočnosti, ktorá má za následok zánik
poplatkovej povinnosti, alebo
B) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok do konca určeného obdobia.
Článok 5
Oznamovacia povinnosť
1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa jej vzniku a:
a) uviesť svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, 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 IČO,
b) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku,
c) ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predloží 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.
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3)

4)

Článok 6
Vyrubenie a splatnosť poplatku
Poplatok sa vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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 ods. 1 alebo ods. 2.
Obec vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa Čl. 5, na jej splnenie
v primeranej lehote, ktorá je 8 dní a viac.
Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods. 4, správca
dane určí poplatok podľa pomôcok.
Obec oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia
určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení
Článok 7
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
Obec 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 vrátenia poplatku alebo
pomernej časti:
a) poplatník nesmie byť v obci evidovaný ako dlžník,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu,
zánik práva na užívanie nehnuteľnosti, zrušenie prevádzky)
Podkladom pre vrátenie poplatku je splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 80 Zákona
č. 582/2004 Z. z.
Správca poplatku na základe žiadosti doručenej na Obecný úrad Nezbudská Lúčka
poplatok odpustí alebo zníži za preukázaný počet dní, za ktoré poplatník správcovi
poplatku preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiaval alebo nezdržiava na území obce Nezbudská Lúčka. Daňový subjekt si nárok
na odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona.
Podklady, ktoré je potrebné preukázať obci pre zníženie a odpustenie poplatku sú:
a) pracovné povolenie,
b) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v
zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí (nie pracovná zmluva),
c) povolenie k pobytu,
d) víza,
e) potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o štúdiu v zahraničí (za akademický rok od 1.
septembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho
zdaňovacieho obdobia a za akademický rok od 1. septembra aktuálneho zdaňovacieho
obdobia do 31. augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia) alebo potvrdenie za
všetky semestre aktuálneho zdaňovacieho obdobia,
f) ubytovací preukaz,
g) potvrdenie o platbe za ubytovanie a pod.
Ak z dôvodu odpustenia alebo zníženia poplatku vznikne poplatníkovi preplatok na
poplatku v určenom období, obec v súlade s § 63 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov v znení neskorších predpisov vráti obec tento preplatok do 1 mesiaca odo dňa
doručenia žiadosti o vrátenie preplatku.
Ak je potvrdenie v cudzom jazyku, je potrebné doložiť preklad (nemusí byť úradný).
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Článok 8
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 90/2019 zo dňa
05.12.2019.
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2015 schválené uznesením
OZ č. 51/2015 z 11.12.2015.
3) Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2020

V Nezbudskej Lúčke, dňa ...............................

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starosta obce
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