Obec Jablonica
Trnavská 801, 906 32 Jablonica
Dodatok č. 1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jablonica č. 6/2019
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Jablonica
Obec Jablonica, v súlade s ustanovením 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z.z.“) vydáva tento dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jablonica č. 6/2019 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica
§1
Úvodné ustanovenie
V článku 6 Všeobecne záväzného nariadenia obce Jablonica č. 6/2019 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica
sa rušia § 38 až § 44 a nahrádzajú sa nasledovným znením:

článok 6
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 38
1.) Podľa § 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. sa poplatok platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa odseku 2 písm.
b) a c),
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, od poplatníkov podľa odseku 2 písm. a),
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,26)
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový
zber drobného stavebného odpadu.

2.) Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z., 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 nehnuteľností 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.
3.) Podľa § 77 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z.,
Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa
odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom je len raz a 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 2 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,
poplatníkom je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu. Ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na území
obce užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz. To
neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
4.) Podľa § 77 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z.,
Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, 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) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
z iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva
aj poplatník, alebo
e) 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.
5.) 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 alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov
alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").
6.) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci
poplatník. Za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

odvedie priamo

7.) Ak viacero poplatníkov podľa ods.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.
8.) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§ 39
Sadzba poplatku
1.) Sadzba poplatku pre občana s trvalým alebo prechodným pobytom je stanovená vo výške
0,0740 € za osobu a kalendárny deň.
2.) Sadzba poplatku pre fyzické osoby, ktoré užívajú alebo sú oprávnené užívať nehnuteľnosť
na území obce a nemajú v obci trvalý ani prechodný pobyt je stanovená vo výške 0,0740 €
za osobu a kalendárny deň.
3.) Sadzby poplatkov pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré sú
zaradené do systému množstvový zber komunálneho odpadu sú závislé od objemu
používanej nádoby, frekvencie vývozu a uloženia odpadu nasledovne:
Objem nádoby
v litroch
110
110
140
240
240
660
1100
1100

počet
vývozov/rok

sadzba poplatku
€/liter/vývoz

26
52
26
26
52
26
26
52

0,0201
0,0190
0,0159
0,0144
0,0140
0,0149
0,0121
0,0113

poplatok za rok
celkom v €
57,48
108,68
57,87
89,85
174,72
255,68
346,06
646,36

4.) Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového zberu,
správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,0425 € za kilogram drobných stavebných odpadov
bez obsahu škodlivín.
§ 40
Určenie poplatku
1.) Obec určuje poplatok na obdobie jedného kalendárneho roka , ako súčin sadzby poplatku a
počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník
podľa § 38 ods.2 písm. a) tohto VZN v obci trvalý alebo prechodný pobyt – 27,00 € za
osobu a rok, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať – 27,00 €
za osobu a rok.
2.) Právnické osoby a podnikatelia podľa § 38 ods.2 písm. b) a c) tohto VZN sú zaradení do
systému množstvový zber. Zdaňovacím obdobím pre stanovenie poplatku je obdobie
kalendárneho roka. Poplatok je určený ako súčin frekvencie vývozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

§ 41
Oznamovacia povinnosť
1.) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci 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 § 38 ods.7 aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 38
ods.2 písm. b/ alebo c/ názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena,
sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 43 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 do 30 dní odo dňa,
kedy tieto nastali.
§ 42
Vyrubenie poplatku
a spôsob platenia poplatku
1.) V zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z., poplatok obec Jablonica vyrubuje
rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok. Poplatok je splatný
v lehote 15 dní, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2.) Podľa § 81 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. obec Jablonica môže určiť platenie poplatku
v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým

sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený
v splátkach zaplatiť naraz, najneskôr však v lehote splatnosti prvej splátky.
3.) Obec určí platenie poplatku v splátkach
- u fyzických osôb, ak poplatok určený v rozhodnutí, presiahne sumu 100 €,
- u fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb, ak poplatok určený
v rozhodnutí presiahne sumu 500 €.
4.) Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku na číslo
účtu SK69 0200 0000 0000 0092 4182 alebo poštovým peňažným poukazom a pri platbách
do 300 € aj v hotovosti do pokladne obecného úradu Jablonica. Poplatník je povinný
označiť platbu poplatku variabilným symbolom určeným v rozhodnutí.
§ 43
Zníženie a odpustenie poplatku
1.) Obec poplatok zníži, za obdobie, počas ktorého sa poplatník na území obce nezdržiaval
viac ako 90 dní v zdaňovacom období, alebo odpustí, ak sa poplatník nezdržiaval na území
obce v zdaňovacom období vôbec.
Dokladmi preukazujúcimi dôvod zníženie poplatku sú najmä:
a) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru na príslušný
kalendárny rok,
b) potvrdenie od zamestnávateľa zo Slovenskej republiky o výkone práce poplatníka
v zahraničí na príslušný kalendárny rok spolu s potvrdením o ubytovaní,
c) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad evidencie a
prihlasovania obyvateľstva),
d) pracovná zmluva s výkonom práce v zahraničí,
e) potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok ak žiak alebo študent navštevuje
školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
f) potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústavnom zariadení,
g) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody alebo väzby
V prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom. Uvedené doklady nie je
možné nahradiť čestným prehlásením. Z predložených dokladov musí byť zrejmý počet dní
v zdaňovacom období počas ktorých sa poplatník nezdržiava na území obce. V zmysle § 82
ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z., ak ide o žiaka, alebo študenta, navštevujúceho školu so sídlom
na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie, alebo odpustenie
poplatku, je poplatník povinný poskytnúť obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo
(dátum narodenia).
2.) Obec poplatok zníži na základe žiadosti s predloženým dokladom v zmysle odseku 1 na
príslušné zdaňovacie obdobie. Lehota na zníženie poplatku je 30 dní od vzniku skutočnosti
zakladajúcej zníženie.

3.) V zmysle 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. obec môže na základe žiadosti poplatníka na
zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť
rozhodnutím.
§ 44
Správa poplatku
Správu daní a poplatku vykonáva Obec Jablonica.
§ 45
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Ostatné ustanovenia VZN č. 6/2019 zostávajú nezmenené.
2) Tento dodatok č. 1 k VZN č. 6/2019 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Jablonica na
svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2020 uznesením č. 71/2020.
3) Tento dodatok č. 1 k VZN č. 6/2019 bol vyvesený dňa 14. 12. 2020 a nadobúda účinnosť 1.
januára 2021.

Vyvesené dňa: 14. 12. 2020
Zvesené dňa: 29. 12. 2020

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica

