VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Litava

č. 2/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Litava
Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli obce
Zverejnený na webovej stránke obce
Lehota na podávanie pripomienok
Vyhodnotenie pripomienok k návrh uskutočnené
Zvesený z úradnej tabule

13.11.2019
13.11.2019
28.11.2019
28.11.2019
28.11.2019

Schválené VZN č. 2/2019
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Litave
uznesením č. 57/4/2019
Zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce
Zvesené z úradnej tabule
VZN nadobúda účinnosť

28.11.2019
29.11.2019
14.12.2019
01.01.2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litava
č. 2/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Litava
Obecné zastupiteľstvo obce Litava na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 78 a § 83
zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o miestnych daniach“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Litava.
Čl. I.
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného naradenia (ďalej len „VZN“) je ustanoviť sadzby
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „miestny
poplatok“) na území obce Litave, určiť podmienky ukladania miestneho poplatku, vznik
a zánik povinnosti platenia poplatku, oznamovaciu povinnosť, splatnosť poplatku, zníženie
alebo odpustenie poplatku, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.

§2
Miestny poplatok
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu
škodlivín sa platí za činnosť nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
a biologicky rozložiteľným odpadom, za triedený zber zložiek komunálneho odpadu,
na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, za náklady spôsobené
nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, za náklady presahujúce výšku
obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
§3
Poplatník
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 nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
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b) právnická osoba, ktorá je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na účel podnikania.
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) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel
ako podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt
a súčasne je podľa ods. 1 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie
a miestom podnikania je jej miesto trvalého alebo prechodného pobytu a v tomto
mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz, a to z dôvodu trvalého
alebo prechodného pobytu.
Miestny poplatok v ustanovenej výške platí:
a) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ 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.
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. 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.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 1
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

§4
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku sa určuje takto:
a) pre poplatníka podľa § 3, ods. l, písm. a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na
bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu
0,0439 € za osobu a kalendárny deň pre osoby bývajúce v zastavanom území obce
(dedina) - 16 €/kalendárny rok,
b) pre poplatníka podľa § 3, ods. l, písm. a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na
bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo prechodnému
pobytu 0,0356 € za osobu a kalendárny deň pre osoby bývajúce mimo zastavaného
územia obce (lazy) - 13 €/ kalendárny rok,
c) pre poplatníka podľa § 3, ods. l, písm. a) pri nehnuteľnosti na území obce, ktorú
užíva alebo je oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a
nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt (napr. rekreačná a záhradná chata,
chalupa, garáž, záhrada a pod.) 0,0439 € za vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti
a kalendárny deň - 16 €/kalendárny rok,
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d) pre poplatníka podľa § 3, ods. l, písm. c) 0,0439 € na osobu a kalendárny deň – 16
€/kalendárny rok,
e) za fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu a je súčin sadzby poplatku 0,0493
€ a kalendárny deň a priemerný počet zamestnancov - za kalendárny rok je
poplatok vo výške 18 € na zamestnanca,
f) za fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá prevádzkuje hostinec,
reštauračné alebo stravovacie služby je sadzba poplatku súčin sadzby 0,0049 € a
kalendárny deň a kapacita miest v zariadení - 1,80 €/rok/miesto,
g) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,043 € za 1
kilogram týchto odpadov.
2. Obec vyrubí poplatok platovým výmerom na základe príslušnej sadzby.

§5
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti platiť
poplatok alebo 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, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom
právnická osoba alebo podnikateľ názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej
osoby;
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 3
ods. 4 tohto VZN;
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona č. 528/2004 Z.z.;
spolu s oznámením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak
súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku 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.
3. V prípade, že má poplatník zástupcu alebo správcu, plní si povinnosti uvedené v ods. 1
zástupca alebo správca.
4. Poplatník je oprávnený podať obci oznámenie 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 na základe
písomnej žiadosti.
5. Ak obec sama alebo na základe oznámenia podľa § 5 ods. 1 zistí, že nastala
skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo, že
nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik
poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku podľa okolností, ktoré nastali.
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§6
Vznik poplatkovej povinnosti, platenie poplatku a splatnosť
1. Poplatková povinnosť vzniká:
a) u fyzickej osoby dňom nahlásenia trvalého alebo prechodného pobytu v evidencii
obyvateľstva, prípadne dňom, kedy začne skutočne nehnuteľnosť užívať na iný
účel ako na podnikanie, a to dňom, ktorý nastane skôr; pri narodení dieťaťa,
b) u právnickej osoby dňom, kedy nastane užívanie nehnuteľnosti na iný účel ako na
podnikanie,
c) u podnikateľa dňom, kedy nastane užívanie nehnuteľnosti na účely podnikania.
2. Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu
škodlivín je rozhodujúci stav k 1.1. príslušného kalendárneho roka. Všetky údaje
potrebné k určeniu poplatku, vrátane priemerného počtu zamestnancov podľa § 4, ods.
1, písm. e) a kapacitu miest v zariadeniach podľa § 4, ods. 1, písm. f) je poplatník
povinný nahlásiť obci do 31.1. príslušného kalendárneho roka.
3. Obec vyrubí poplatok každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, ktorým je
kalendárny rok. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
4. 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.
5. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
6. Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu dane
– obce uvedeného v rozhodnutí alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu
v Litave.
§7
Zánik poplatkovej povinnosti
1. Ak nastane skutočnosť zakladajúca zánik poplatkovej povinnosti, je poplatník povinný
túto skutočnosť oznámiť obci najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy skutočnosť
zakladajúca zánik poplatkovej povinnosti nastala. Poplatková povinnosť zaniká dňom,
ktorým táto skutočnosť zanikne.
2. Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému
bol poplatok vyrubený rozhodnutím a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku
rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného rozhodnutia alebo odo dňa
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
§8
Zníženie alebo odpustenie poplatku
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1. Obec zníži alebo odpustí poplatok pre poplatníka uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) tohto
VZN, ak poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období alebo počas
celého zdaňovacieho obdobia nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z dôvodu:
a) že sa v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí
výkonom práce alebo štúdiom,
b) prechodného pobytu v inej obci,
c) výkon trestu odňatia slobody počas celého zdaňovacieho obdobia,
d) ďalších preukázateľných dôvodov, počas ktorých sa poplatník nezdržiava na
území obce
2. Akceptovateľné doklady k zníženiu alebo odpusteniu poplatku:
a) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
b) potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí,
c) pracovné víza,
d) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva
prácu v zahraničí,
e) potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci – v mieste prechodného pobytu,
vystavené obcou, v ktorej bol tento poplatok uhradený,
f) potvrdenie o výkone trestu, resp. o výkone väzby,
g) potvrdenie o pobyte v detskom domove.
3. Poplatník predloží doklady v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia, najneskôr
do 30 dní od vzniku rozhodujúcej skutočnosti.
4. V prípade, že nie je potvrdenie v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj ich preklad (nevyžaduje sa úradný preklad). V doklade musí
byť uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia alebo odpustenia.
5. Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
6. V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom
období, je nutné predložiť aktuálne doklady za každé zdaňovacie obdobie.
7. Obec, ako správca poplatku môže vykonať kontrolu pravdivosti nahlásených údajov
a v prípade zistenia, že boli uvedené nepravdivé údaje, zruší už poskytnutú úľavu
a uplatní sankčný postih podľa príslušných právnych predpisov.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Litava sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 28.11.2019 uznesením č. 57/4/2019.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín na území obce Litava.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01.2020.

Ľubica Tuhárska v.r.
starostka obce
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