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Obec Zvolenská Slatina, Obecné zastupiteľstvo v o Zvolenskej Slatine v zmysle § 4 ods. 3
písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení 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
sa uznieslo na vydaní tohto
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zvolenská Slatina
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sú ustanovené v § 77 až 83 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.
§2
Základné ustanovenie
Obec Zvolenská Slatina týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01. 01. 2018 miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie
náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa
splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z..
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§4
Platenie poplatku
1. Poplatok sa v súlade s § 77 ods. 1 zákona platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
2. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane vyberá a za vybraný
poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca určený spoluvlastníkmi. Zástupca
alebo správca, určený spoluvlastníkmi je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi
dane,
b) zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi, je povinný túto skutočnosť oznámiť
správcovi dane na tlačive, ktoré je pre poplatníka k dispozícii u správcu dane. Poplatník
je povinný tlačivo si sám vypísať podľa pretlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo
správcovi dane alebo poštou,
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c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže
za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Prevzatie plnenia
povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti jedným z nich, je táto
osoba povinná oznámiť správcovi dane.
§5
Sadzba poplatku
1. Správca poplatku stanovuje sadzby poplatkov nasledovne:
A. Pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. v platnom znení
paušálny poplatok za komunálny odpad:
a) 0,045 eura za osobu a kalendárny deň pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá
má v obci trvalý alebo prechodný pobyt. Ročná sadzba za osobu je 16,43 €.
b) 0,035 eura za kalendárny deň, pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá užíva
alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce, ak túto nevyužíva na
podnikanie a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt (napr. chalupy, neobývané
domy, rekreačné chaty, záhradné chatky, záhradky, a pod.). Ročná sadzba je 12,78 €
za nehnuteľnosť.
B. Pre poplatníka uvedeného v zákone č. 582/2004 Z. z. v § 77 ods. 2 písm. b), c)
právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia a živnostníci – stanovuje množstvový
zber komunálneho odpadu:
a) 0,0273 € za liter odpadu pre 110 litrové a 120 litrové smetné nádoby. Ročný poplatok
je súčin frekvencie vývozu odpadu, sadzby a objemu zbernej nádoby.
b) 0, 0164 € za liter komunálneho odpadu pre 1100 l smetné kontajnery pre poplatníka.
Ročný poplatok je súčin frekvencie vývozu odpadu, sadzby a objemu zbernej nádoby.
Pri množstvovom zbere poplatník dohodne frekvenciu vývozu a objemy zberných nádob
so správcom dane.
C. Súčasťou miestneho poplatku nie je poplatok za drobný stavebný odpad. Sadzba
poplatku za drobný stavebný odpad sa stanovuje 0,060 € za kg.
§6
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné
v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
§7
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere
1. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe písomného
predpisu doručeného Obcou alebo subjektom zabezpečujúcim zber a zvoz odpadov.
2. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ
v písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
c) hotovostnou resp. bezhotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu
v o Zvolenskej Slatine.
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§8
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť, poplatníkovi na základe písomnej žiadosti,
ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) Poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) Musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu,
zánik práva užívať nehnuteľnosť, úmrtie)
§9
Zníženie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za
ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Obce Zvolenská
Slatina
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo Obce Zvolenská Slatina, a to:
a) potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný
alebo trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom
pobyte v zahraničí,
b) potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný
alebo trvalý pobyt v na území Slovenskej republiky – mimo trvalého bydliska,
c) potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti
alebo potvrdenie o prechodnom pobyte,
d) potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
e) potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
f) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
g) potvrdenie obce o trvalom pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného
na Obecnom úrade Obce Zvolenská Slatina
h) čestné vyhlásenie o príležitostnom užívaní nehnuteľnosti.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, doklad je
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
§ 10
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Obce Zvolenská Slatina.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo Obce Zvolenská Slatina a to:
a) potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný
alebo trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom pobyte
v zahraničí,
b) potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný
na území Slovenskej republiky – mimo trvalého bydliska,
c) potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti
alebo potvrdenie o prechodnom pobyte,
d) potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
e) potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
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f) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
g) potvrdenie obce o trvalom pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného
na Obecnom úrade Obce Zvolenská Slatina
h) čestné vyhlásenie o príležitostnom užívaní nehnuteľnosti.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, doklad je
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
4. Obec nebude vyrubovať poplatok za KO a DSO prevádzkovateľovi skládky TKO
a bioodpadu a to Spoločnosti Pohronie a.s., Zvolen a Marius Pedersen a.s., prevádzka
Zvolen.
§ 11
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka resp. miestneho šetrenia na zmiernenie alebo
odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 6/2015
zo dňa 14. 12. 2015.
§ 13
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v o Zvolenskej Slatine sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa 11.12.2017 uznesením č. 280/2017 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom
01. 01. 2018

Ing. Mária Klimentová
starostka obce
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