Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Vieska nad Žitavou
č. 4/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Vieska nad Žitavou

Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska nad Žitavou podľa § 6 ods. 1, § 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 v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenie
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území obce Vieska nad Žitavou.
§2
Poplatok
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je
na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Ak poplatník
plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok
sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti.
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie
c) podnikateľ, právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania
2. Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.
§3
Sadzba poplatku
1. V obci Vieska nad Žitavou je zavedený žetónovo - množstvový zber zmesového
komunálneho odpadu.
2. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený všeobecne záväzným nariadením vo výške,
ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný
čas.
3. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je 0,0273 € za jeden liter zmesového
komunálneho odpadu.

4. Cena žetónu je:
a) 110 l kuka nádoba 3,00 €
b) 120 l kuka nádoba 3,28 €
c) 240 l kuka nádoba 6,55 €
d) 1100 l kontajner 30,03 €
5. Fyzickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi s prevádzkou na území obce, ktorý
zamestnáva okrem seba max. 2 osoby a právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel, ako na podnikanie prináleží zakúpiť 4
žetóny na rok, za ktoré poplatník zaplatí obci:
110 l kuka nádoba - 12,00 €/ rok
120 l kuka nádoba - 13,12 €/ rok
240 l kuka nádoba prináležia 2 žetóny na rok, za ktoré poplatník zaplatí obci 13,10 €/rok.
6. Fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe s prevádzkou na území obce, ktorá
zamestnáva okrem seba viac ako 3 zamestnancov, prináleží zakúpiť 10 žetónov na rok/
110 l kuka nádoba alebo 1 žetón /1100 l kontajner.
7. Pri zakúpení žetónov nad povinný limit je výška poplatku za 1 žetón 3,00 €/ 110 l kuka
nádoba, 3,28 €/120 l kuka nádoba, 6,55 €/ 240 l kuka nádoba a 30,03 €/1100 l
kontajner.
8. Sadzba poplatku za zber do plastových vriec je 1,60 €/vrece.
9. Sadzba poplatku vo výške 0,015 €/1 kg za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín.
§4
Zníženie poplatku
1. Obec zníži poplatok:
a) študentom stredných a vysokých škôl študujúcim v SR a v zahraničí, prináleží 1
žetón/osoba/ rok
Táto skutočnosť sa dokladuje potvrdením o štúdiu v zahraničí, potvrdením o návšteve
školy v SR, resp. o prechodnom pobyte v mieste štúdia.
b) fyzickej osobe, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa
nezdržiavala na území obce z dôvodu pracovného pobytu v zahraničí, prináleží 1
žetón/osoba/rok
Táto skutočnosť sa dokladuje potvrdením od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní
pracovného pomeru, doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie od
agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, zmluva o nájme bytu, domu
v zahraničí, potvrdenie, že nájomná zmluva je platná v zdaňovacom období
c) fyzickej osobe, ktorá nemá v obci trvalý pobyt a je vlastníkom nehnuteľnosti v obci,
prináležia 3 žetóny/rok.
2. V prípade, že doklad podľa odseku 1 písm. a), b) nie je v slovenskom alebo českom
jazyku, je potrebné k nim priložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad).
§5
Odpustenie poplatku
1. Správca poplatku na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
preukáže správcovi dane, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území
obce Vieska nad Žitavou a poplatníkovi, ktorého trvalým pobytom je adresa Obec Vieska
nad Žitavou, ale v obci sa dlhodobo nezdržiava.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú najmä:

a) potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci (meste) a potvrdenie o úhrade poplatku
v mieste prechodného pobytu
b) potvrdenie nápravnovýchovného ústavu o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti alebo sociálne
služby pobytovou formou
d) potvrdenie príslušného cirkevného úradu o príslušnosti k cirkvi alebo rehole o vykonávaní
činnosti mimo územia obce Vieska nad Žitavou
e) podklady z evidencie obyvateľov obce Vieska nad Žitavou
3. Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku do 31.12. príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto obdobie
zaniká.
5. Zníženie poplatku a odpustenie poplatku nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý neuhradil
poplatok za predchádzajúce roky.
§6
Splatnosť poplatku
1. Splatnosť a podmienky úhrady poplatku určí obec v rozhodnutí.
2. Poplatníci - právnické osoby uhradia poplatok na základe faktúr vystavených Obcou
Vieska nad Žitavou.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších
predpisov a zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 4/2015
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vieska nad
Žitavou a VZN č.4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Vieska nad Žitavou bolo schválené
Obecným zastupiteľstvom obce Vieska nad Žitavou dňa 11.11.2019 a nadobúda účinnosť
dňa 1. januára 2020.

Štefan Mladý
starosta obce

Zverejnenie návrhu VZN
Vyvesené: 14.10.2019
Zvesené: 30.10.2019

Schválené: 11.11.2019
Vyhlásené: 13.11.2019
Účinnosť: 01.01.2020

