Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štitáre č. 03/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obec Štitáre, Obecné zastupiteľstvo v Štitároch 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, v súlade s § 77 až
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, v súlade s § 58, 80
zákona č. 79/2015 Z. z. o dopadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Štitáre
§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.
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§2
Základné ustanovenie
Obec Štitáre týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2017 miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a
odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet
podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z
domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla
používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a
priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene
vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na
pozemkoch fyzických osôb (ďalej len „komunálny odpad“).
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona
č. 582/2004 Z.z..
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.
Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
Správu poplatku vykonáva Obec Štitáre.
§4
Poplatok
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
Štitáre, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb
a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania
s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu na ktoré
sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedením
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov a 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).
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§5
Poplatník
1. Poplatníkom sa rozumie:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci Štitáre trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce Štitáre 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“),
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 odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 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. Ak má osoba
podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1
písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba
raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje
množstvový zber v príslušnej časti obce.
3. Obec Štitáre ustanovuje, že poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od
poplatníka v ustanovenej výške vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov poplatok
vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca určený spoluvlastníkmi, ak si vlastníci neurčia
zástupcu alebo správcu, určí platiteľa miestneho poplatku správca dane,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
4. Ak viacero poplatníkov 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.
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1 tohto VZN
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
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§6
Sadzby poplatku pre fyzickú osobu
Obec Štitáre stanovuje sadzbu poplatku 0,0465 Eur za fyzickú osobu – poplatníka podľa § 5 ods. 1
písm. a) tohto VZN a kalendárny deň, čo činí 17,- Eur na fyzickú osobu za kalendárny rok.
Obec Štitáre stanovuje na základe uznesenia OZ počet a veľkosť smetných nádob v domácnosti:
a) jedna smetná nádoba (110 l – 240 l) počet členov v domácnosti 1 - 4 osoby
b) dve smetné nádoby (110 l – 240 l) počet členov v domácnosti 5 a viac osôb.
Domácnosť, ktorá bude požadovať viac smetných nádob ako je určené uznesením OZ je povinná
doplatiť správcovi dane 31,00 € / každá ďalšia smetná nádoba /.
Hodnota koeficientu pre poplatníka podľa § 5 ods. 1 písm. a) tohto VZN je: K=1.
Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového zberu,
správca dane stanovuje pre poplatníka podľa § 5 ods. 1 písm. a) tohto VZN sadzbu miestneho
poplatku 0,015 Eur za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
Obec Štitáre môže na žiadosť poplatníka podľa § 5 ods. 1 písm. a) tohto VZN zabezpečiť igelitové
vrecia označené logom vývozcom odpadu, ktoré v prípade žiadosti poplatníka na ich zabezpečenie
budú hradené poplatníkmi na základe ceny stanovenej vývozcom odpadu. Obec Štitáre
zabezpečila pre vlastníkov, resp. užívateľov rekreačných zariadení, záhrad, viníc, ovocných sadov
a trvalých trávnatých porastov 1100 l kontajnery, ktorých umiestnenie je určené obcou Soprös I,
Soprös II, Ku Gáborke, Vinice, Pri Prameni a pri predajni COOP Jednota Štitáre, ktorých odvoz je
zabezpečený obcou v stanovených termínoch podľa zverejneného rozvozového plánu na obecnej
tabuli a na webovej stránke obce.
Obec Štitáre vydáva prísny zákaz umiestňovania komunálneho a drobného stavebného odpadu do
rigolov pri cestných komunikáciách, do lesných porastov, trávnatých porastov ako aj na miesta nie
na to určených.
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§7
Sadzby poplatku pre právnickú osobu
Obec Štitáre stanovuje sadzbu poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu pre právnickú
osobu - poplatníka podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) tohto VZN, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Štitáre na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa,
ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Štitáre na
účel podnikania poplatok 0,010 Eur za liter komunálneho odpadu pri frekvencii vývozov 1 x 14 dní,
t. j. 26 vývozov za kalendárny rok.
Obec Štitáre stanovuje poplatok za jednu smetnú nádobu pre poplatníka podľa § 5 ods. 1 písm. b),
c) tohto VZN:
a) 110 litrová nádoba = 28,60 Eur
b) 120 litrová nádoba = 31,20 Eur
c) 240 litrová nádoba = 62,40 Eur
d) 1100 litrová nádoba = 286,00 Eur
Hodnota koeficientu (K) pre poplatníka podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) tohto VZN je: K=1.
Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového zberu,
správca dane stanovuje pre poplatníka podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) tohto VZN sadzbu miestneho
poplatku 0,015 Eur za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
Obec Štitáre môže na žiadosť poplatníka podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) tohto VZN zabezpečiť
igelitové vrecia označené logom vývozcom odpadu, ktoré v prípade žiadosti poplatníka na ich
zabezpečenie budú hradené poplatníkmi na základe ceny stanovenej vývozcom odpadu.
Obec Štitáre vydáva prísny zákaz umiestňovania komunálneho a drobného stavebného odpadu do
rigolov pri cestných komunikáciách, do lesných porastov, trávnatých porastov ako aj na miesta nie
na to určených.
V zmysle § 2 odsek 2 tohto VZN
komunálnym odpadom nie je odpad vznikajúci
pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby
alebo fyzickej osoby – podnikateľa.
Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom
obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia
na zhodnocovanie odpadov z obalov.
V zmysle odseku 7 a 8 podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území obce
Štitáre a ktorých podnikateľskou činnosťou odpady vznikajú, sú plne zodpovedné za zabezpečenie
triedeného zberu svojich odpadov.
Podnikateľské subjekty sú povinné zabezpečovať triedený zber na vlastné náklady a na vlastnú
zodpovednosť.
§8
Určenie poplatku
Obec Štitáre určí poplatok na zdaňovacie obdobie ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 5
ods. 1 písm. a) tohto VZN trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva
alebo je oprávnený užívať.
Obec Štitáre určuje poplatok pre poplatníka – právnická osoba podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) tohto
VZN pre množstvový zber ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník využíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych a drobných stavebných
odpadov.

§9
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci Štitáre vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 5 ods. 7 tohto VZN aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 5 ods. 1
písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo
alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 11 tohto VZN, predložiť 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 Štitáre do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
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§ 10
Vyrubenie a splatnosť poplatku
Poplatok obec Štitáre vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec Štitáre vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
Poplatok sa platí:
a) v hotovosti do pokladne Obce Štitáre,
b) bezhotovostným prevodom na účet Obce Štitáre č. účtu 0816688004/5600, vedený v Prima Banka
Slovensko,
c) poštovou poukážkou.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených obcou v
rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím
obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
§ 11
Zníženie a odpustenie poplatku
Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok
na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila v odseku 2, že
viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
Podkladmi pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú najmä hodnoverné doklady z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo územia obce a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
d) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
e) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu
s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.
Obec týmto VZN ustanovuje k 1. januáru zdaňovacieho obdobia zníženie poplatku poplatníkovi,
ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna
fyzická osoba a to na základe písomnej žiadosti a po predložení dokladov preukazujúcich nárok na
zníženie poplatku podľa tohto odseku.
Obec podľa odseku 3 zníži poplatok a to zo sumy 17,00 Eur /o sumu 2,00 Eur na osobu/ na sumu
15,00 Eur.
V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj preklad dokladu slúžiaceho ako podklad pre zníženie alebo odpustenie poplatku (pričom
sa nevyžaduje úradný preklad).
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku do
31.01. príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa odseku 2 a odseku 3 nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku za toto obdobie
zaniká.
Nárok na odpustenie poplatku poplatníkovi nevzniká ak nemá vysporiadané finančné záväzky voči
obci.
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Štitáre účinného od 01.01.2016 a nahradzuje sa VZN č. 03/2016 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinného od 01.01.2017.
§ 13
Prechodné ustanovenie
Na povinnosti podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Štitáre číslo 5/2015 a skutočnosti, ktoré
nastali v čase jeho účinnosti sa vzťahujú doterajšie predpisy, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis
neustanovuje inak.

4

§ 14
Záverečné ustanovenie
Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tomto všeobecne záväznom nariadení sa riadia zákonom č.
582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 6. zasadnutí dňa 12.12.2016
uznesením č. 85/2016 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce
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