Všeobecne záväzné nariadenie Obce Senohrad č. 5/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Senohrade na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods.1 a §
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami § 77 ods. 5, § 79 ods. 2, § 83 ods. 1 a 2 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:
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Senohrade podľa § 11 ods.4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ukladá a určuje s účinnosťou od
01.01.2015
miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
§2
Predmet poplatku
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
Stavebné odpady
Ukladanie výkopovej zeminy, kameniva, stavebnej sute na parcelách vo vlastníctve OcÚ –
parcela č. 62 o výmere 313 m2 (záhrada pri Ľudovom dome súpisné číslo 20) a parcela č.
1096 o výmere 2730 m2.
§4
Poplatník
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má na území obce Senohrad trvalý pobyt1) alebo prechodný
pobyt2), alebo ktorá je na území obce Senohrad oprávnená užívať alebo užíva byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu3) alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu,4) vinicu,5) ovocný sad,6) trvalý trávny porast7) na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku8) a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha9) (ďalej len
"nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce Senohrad na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce Senohrad na účel podnikania.
2. Ak má osoba podľa § 3 ods. 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa § 3 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.
3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa § 3, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) 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
d) 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 drobné stavebné odpady.
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§5
Platiteľ poplatku
Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný
poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom,10) poplatok vyberá a za vybraný poplatok
ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca
alebo správca súhlasí;
b) správca,11) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej
len „platiteľ“).
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok správcovi poplatku odvedie
priamo poplatník; za odvedenie poplatku správcovi poplatku ručí platiteľ. Ak sa tak
dohodnú sú povinní predložiť správcovi poplatku písomnú dohodu o platení poplatku
poplatníkom v lehote do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti.
Ak viacero poplatníkov podľa § 3 ods. 1 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 správcovi poplatku.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 4 ods. 1.
Spoplatňovaním obdobím je kalendárny rok.

§6
Sadzba poplatku
1. Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku 0,0329 EUR za osobu a kalendárny deň
subjektom, u ktorých nie je zavedený množstvový zber, jednotne v dedine a v lazoch.
2. Poplatok na osobu a rok ....................12,00 EUR
3. Sadzba poplatku podľa odseku 1 a 2 nie je vyššia ako súčet priemerných nákladov
správcu poplatku na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob
pripadajúcich na jeden liter týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na
priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených

jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak správca poplatku zabezpečuje
zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.
§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 správcom poplatku, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k
zmene už ohlásených údajov, ohlásiť správcovi poplatku
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa § 3 ods. 1
písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo a predložiť výpis zo Živnostenského registra SR a Obchodného
registra SR nie starší ako 3 mesiace,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 4 ods. 3,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 6, spolu s ohlásením predloží aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku podľa § 11 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Poplatník je oprávnený podať správcovi poplatku ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho
povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie
poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
3.
Ohlásenie sa podáva na predpísanom formulári, ktorý obdrží poplatník
prostredníctvom správcu poplatku.
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§8
Určenie a splatnosť poplatku
Poplatok určí správca poplatku platobným výmerom iba poplatníkom podľa § 4 ods. 1
písm. a), u ktorých nie je zavedený množstvový zber. Takto určený poplatok môže byť
splatný v štyroch rovnomerných splátkach a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30.
septembra a 30. novembra.
Poplatníkom, ktorí sú zapojení do množstvového zberu sa platobný výmer na poplatok
nevydáva, ale platia ho zálohovo štvrťročne k dátumom do 31.3, 30.6., 30.9. a 30.11.
bežného spoplatňovacieho obdobia. Predpis na zálohové platby na celý rok bude doručený
do 28.2. príslušného kalendárneho roku obcou povereným subjektom. Vyúčtovanie
poplatku za bežný kalendárny rok sa uskutoční ku dňu 31.12. bežného spoplatňovacieho
obdobia a bude doručené subjektom zapojeným do množstvového zberu do 15.1.
nasledujúceho roka. V prípade ukončenia prevádzky počas kalendárneho roka sa
uskutoční vyúčtovanie poplatku za odvoz KO a drobného stavebného odpadu do 10 dní
odo dňa ukončenia prevádzky. Ukončenie prevádzky je potrebné nahlásiť 5 dní vopred
formou zmeny ohlásenia.
Ak správca poplatku sám alebo na základe ohlásenia podľa § 7 zistí, že poplatok bol
poplatníkovi určený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na
zmenu výšky poplatku správca poplatku upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom
období podľa okolností, ktoré nastali.
(4) Určený poplatok u poplatníkov, ktorí v priebehu spoplatňovacieho obdobia zmenia
svoj pobyt len v rámci obci Senohrad, nebude správca poplatku počas tohto obdobia
z tohto dôvodu upravovať.
§9
Vrátenie poplatku

1. Ak v priebehu spoplatňovacieho obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka,
ktorému bol poplatok určený platobným výmerom, je správca poplatku povinný vrátiť
pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného
platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od
skončenia správcom poplatku určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Správca
poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3,33 €.
2. Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok ako
bol povinný uhradiť, správca poplatku vráti vzniknutý rozdiel na jeho účet do 60 dní od
skončenia správcom poplatku určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
§ 10
Oslobodenie od poplatku a úľavy z poplatku
1. Správca poplatku oslobodí od poplatku podľa § 82 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady osobu za
obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, správca
poplatku pokladá za dlhodobý pobyt v zahraničí – 183 dní z kalendárneho roku (zákon
č.595/2003 Z.z. o daní z príjmu), hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod
poskytnutia oslobodenia je: pracovné povolenie, pracovná zmluva alebo potvrdenie
o pobyte na území iného štátu (víza), poplatník doloží s potvrdením aj jeho preklad do
slovenského jazyka,
b) svoju neprítomnosť v obci nasledovnými dokladmi:
- potvrdenie o výkone vojenskej služby
- potvrdenie o štúdiu vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava
- potvrdenie o ubytovaní u študentov vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje
úľava
- potvrdenie o ubytovaní u osôb zamestnaných mimo trvalého bydliska v tom
roku, v ktorom sa uplatňuje úľava
- vo výnimočných prípadoch predložiť čestné prehlásenie osôb zamestnaných
mimo trvalého bydliska v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava
- potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí
- hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia oslobodenia je
potvrdenie dotknutého orgánu,
- v jednotlivých prípadoch u viacčlennej rodiny (nad 5 členov) sa poplatok zníži
aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 78 zákona 582/2004 Z.z. pričom za každého
ďalšieho člena sa prizná 100% -ná úľava
- potvrdenie o zaplatení poplatku na adrese trvalého alebo prechodného pobytu
§ 11
Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
Starosta obce môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch
poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu alebo odpustiť.
§ 12
Zaokrúhľovanie
Poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro centy nahor.

§ 13
Konanie

Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo
veciach miestnych daní a poplatku podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie obce Senohrad č. 2/2013 zo dňa 11.12.2013.
§ 15
Účinnosť
Obecné zastupiteľstvo v Senohrade sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 23.10.2014
uznesením č. 8/2014 a toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2015.

Mgr. Oľga Bartková
starostka obce

Vyvesené dňa: 27.10.2014
Zvesené dňa: 18.11.2014

Poznámky:
1

) § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z.

2

) Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky, § 17 až 33 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z.z.

3

) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení zákona č. 237/2000 Z.z.

4

) § 9 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

5

) § 9 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

6

) § 9 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

7

) § 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

8

) zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch

9

) § 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a
o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

10

) Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v znení zákona č. 158/1998 Z.z.
11

) § 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v
znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

PRIZNANIE

k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
za obdobie 01.01.2015– 31.12.2015
ÚDAJE O POPLATNÍKOVI
(právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, živnostník)
Obchodné meno (ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste)

IČO

Sídlo podniku (ulica a číslo, názov obce, PSČ)

Názov prevádzky *

Adresa prevádzky

* uviesť všetky prevádzky v meste
Meno a adresa štatutárneho zástupcu:
Priezvisko

Meno

Titl.

r. č. */u živnostníka/

Ulica, číslo

Štát

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Názov peňažného účtu

Číslo účtu

VZN 5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Senohrad na rok 2015 stanovuje paušálny poplatok, kde základná sadzba je
0,03291 €/deň.
1. Pre fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania, alebo na iný účel ako na podnikanie je
súčin sadzby poplatku 0,03291 € a kalendárny deň a priemerný počet zamestnancov
(ukazovateľ produkcie v zmysle ods. 4 písm. a) §79 zákona 582/2004 Z. z. ) za predchádzajúci
kalendárny rok vynásobený koeficientom 1.
2. Pre fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
a nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na poskytovanie zdravotných alebo
ubytovacích služieb 0,0329 € za hospitalizovanú alebo ubytovanú osobu za predchádzajúci
kalendárny rok a kalendárny deň.
3. Pre fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na poskytovanie reštauračných,
kaviarenských a iných pohostinských služieb 0,0329 € za miesto za predchádzajúci
kalendárny rok a kalendárny deň.
Prevádzka (názov)

Počet

zamestnanci *
priemerný počet
ubytovaných osôb

Sadzba za deň v
€
0,0329

Koeficient

Počet dní
(od – do)

1

miesta **
0,0329
* do počtu zamestnancov sa započítava aj zamestnávateľ (počet zamestnancov s ktorými je
uzavretá pracovná zmluva)
** do počtu miest sa započítava aj sezónne posedenie
Začiatok prevádzky ( u prevádzok vzniknutých v priebehu roka)
Vyhlasujem, že všetky údaje v priznaní k poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sú pravdivé a som si vedomá (ý) právnych následkov, alebo neúplného
priznania.
V prípade neodovzdania vyplneného tlačiva do uvedeného termínu budeme vychádzať
z uvedených údajov o počte zamestnancov z minulého kalendárneho roka, resp. z údajov
zistených správcom poplatku.
v Senohrade, dňa ...........................
Meno, podpis a pečiatka
PO, FO

