Obec Oreské v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE ORESKÉ
O miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
č. 4/2008 z 10.12. 2008
§1
Úvodné ustanovenia
(1)

Obecné zastupiteľstvo v Oreskom podľa §11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1.
Januára 2009 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok, ktorý je zdaňovacím obdobím.

(2)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky platenia
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Oreské.
§2
Predmet poplatku

(1)

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
§3
Správa poplatku

(1) Správu poplatku vykoná obec a poplatok je príjmom rozpočtu obce.
§4
Poplatník za odpady
(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je :

fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva 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) Ak má osoba podľa § 4 ods. 1 písm A) tohto VZN v obci súčasne trvalý pobyt
a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa § 4
ods. 1 písm A) tohto VZN 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.
A)

(3) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa § 4 ods. 1 tohto VZN, ak na jeho základe
A) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať, alebo ju
užíva aj poplatník, alebo
B) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri
tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo stavebné odpady
(4) 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; ak nedošlo k určeniu zástupcu, obec určí spomedzi
vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie
B) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec
(5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(6) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností 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.
(7) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1.
§5
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku sa určuje nasledovne:
a

A) pre fyzické osoby 0,037 € za osobu na kalendárny deň (13,50 € ročne/ osobu)
B) právnické osoby a podnikatelia 0,0 € za 1 popolnicu a kalendárny deň (36,40 € )
C) vlastník/užívateľ nehnuteľnosti na území, ktorý nemá v obci trvalý ani prechodný

pobyt 15 € na kalendárny rok za nehnuteľnosť
§6
Určenie poplatku
(1) Obdobím pre určenie poplatku je jeden kalendárny rok.
(2) Poplatkom na určené obdobie je súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní
v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 4 ods.1 tohto
VZN v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva
alebo je oprávnený ju užívať.
(3) Vyrubený poplatok sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom hore.
§7
Ohlásenie
(1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť obci
A) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom podľa § 4 odst. 1 písm b) a c)
tohto VZN názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné
číslo
B) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 4 odst.3 tohto
VZN
C) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku
podľa § 10 ods.1 tohto VZN aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie
poplatku
§8
Vyrubenie poplatku
(1) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom na jeden kalendárny rok
A) na domácnosť za všetkých jej členov prihlásených k trvalému alebo prechodnému
pobytu
B) na vlastníka/užívateľa nehnuteľnosti, ktorý nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt
C) na právnickú osobu alebo podnikateľa
(2) Pri vyrubení poplatku za daný kalendárny rok vychádza obec z údajov k 1.1. daného roka.
§9
Splatnosť poplatku a spôsob platenia
(1) Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(2) Správca dane povoľuje platenie poplatku v splátkach a to nasledovne:
poplatok vyšší ako 167 € môže daňovník uhradiť v dvoch rovnakých splátkach:
- prvú do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru

- druhú najneskôr do 30.9. príslušného zdaňovacieho obdobia
(3) Poplatník uhradí poplatok v stanovenej lehote v pokladni Obecného úradu v Oreskom
alebo poštovou poukážkou alebo prevodom na účet obce č. 2694193001/5600.
§ 10
Zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec poplatok zníži alebo odpustí ak poplatník obci preukáže,
že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
(2) Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku v zmysle odseku 1
sú:
potvrdenie zamestnávateľa, pracovné povolenie, povolenie k pobytu, čestné prehlásenie
(3)

Obec poplatok zníži alebo odpustí na základe písomnej žiadosti s predloženým dokladom
v zmysle ods. 1 a 2 na príslušné spoplatňovacie obdobie.
Lehota na zníženie alebo odpustenie poplatku je 30 dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej
odpustenie. Neuplatnenie nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku v stanovenej
lehote má za následok zánik odpustenia alebo zníženia poplatku.
§ 11
Záverečné ustanovenia

(1)

Ak daňový subjekt nesplní niektorú z povinností podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov alebo osobitného
zákona alebo povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane, uloží mu správca dane
pokutu od 167 € do 33 194 €. Pokutu možno uložiť opakovane a to vo výške jej
dvojnásobku, ak jej uloženie neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá.

(2) Obec, ktorá poplatky spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo odpustiť.
(3)

Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2007 zo dňa 13.12. 2007.

(4)

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 10.12. 2008 uznesením č.
22/2008 a nadobúda účinnosť 1.1. 2009.
V Oreskom, 10.12. 2008

Beáta Š t e f k o v á
Starostka obce

Vyvesené

21.11.2008

Vyvesené

11.12.2008

Zvesené

10.12.2008

Zvesené

30.12.2008

DODATOK č. 1
k VZN č. 4/2008
O miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
a) Mení sa § 10 predmetného VZN nasledovne :
§ 10
Zníženie a odpustenie poplatku
(1) Zníženie alebo odpustenie poplatku môže žiadať poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržuje
v určenom období v zahraničí z dôvodu trvalého pracovného pomeru alebo štúdia
(2) Dlhodobým obdobím rozumieme minimálne 6 mesiacov pobytu v zahraničí nepretržite
(2) Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku v zmysle odseku 1
sú:
potvrdenie o pracovnom alebo študijnom pobyte v zahaničí, pracovné povolenie
(3)

Obec poplatok zníži alebo odpustí na základe písomnej žiadosti s predloženým dokladom
v zmysle ods. 1-3 na príslušné spoplatňovacie obdobie.

Lehota na zníženie alebo odpustenie poplatku je do 31. januára bežného roka alebo do 30
dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej nárok na odpustenie.
Neuplatnenie nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku v stanovenej lehote má za
následok zánik odpustenia alebo zníženia poplatku.
b) V ostatných bodoch zostáva VZN nezmenené.
c) Tento Dodatok č. 1 bol schválený uznesením ObZ č. 3/2010 dňa 19.4. 2010

V Oreskom, 19.4. 2010

Beáta Š t e f k o v á
Starostka obce

Vyvesené : 20.4.2010
Zvesené : 5.5. 2010

DODATOK č. 2
k VZN č. 4/2008
O miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§5
Sadzba poplatku
(3) Sadzba poplatku sa určuje nasledovne:
b

A) pre fyzické osoby 0,041 € za osobu na kalendárny deň (15 € ročne/ osobu)
B) právnické osoby a podnikatelia 0,10 € za 1 popolnicu a kalendárny deň (38 € )
D) vlastník/užívateľ nehnuteľnosti na území, ktorý nemá v obci trvalý ani prechodný
pobyt 18 € na kalendárny rok za nehnuteľnosť

V Oreskom, 16.12. 2011

Ing. Tomáš Mikuš
Starosta obce

Vyvesené : 16. 12. 2011
Zvesené : 31. 12. 2011

