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Obec Sľažany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 - § 83 zákona NR SR
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „zákon“) vydáva pre územie obce Sľažany

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sľažany č. 2/2018
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
Úvodné ustanovenia
1./ Obecné zastupiteľstvo v Sľažanoch podľa § 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. d) a 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 s účinnosťou od 1. januára 2019 miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
2./ Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje sadzbu poplatku a hodnotu koeficientu, lehotu
zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podmienky
a podklady preukazujúce nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku v zmysle zákona.
§2
Sadzba poplatku a hodnota koeficientu
1./ Správca dane ustanovuje sadzbu poplatku nasledovne:
a) 0,04931 € za osobu a kalendárny deň, čo predstavuje po zaokrúhlení 18,00 eur za
obdobie celého jedného kalendárneho roka,
b) 0,0655 za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
2./ Fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, pričom
v nehnuteľnosti nie je nikto prihlásený na trvalý ani prechodný pobyt, je povinná uhradiť
poplatok za 1 osobu, t.j. vo výške 18,00 €.
3./ Správca dane ustanovuje hodnotu koeficientu 1.
4./ Ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období pre právnickú osobu
a fyzickú osobu – podnikateľa je priemerný počet zamestnancov pripadajúcich na určené
obdobie vynásobený koeficientom 1.
5./ Poplatok pre právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa sa vypočíta ako súčin sadzby
poplatku, schválený obecným zastupiteľstvom, počtu kalendárnych dní a ukazovateľa
produkcie komunálnych odpadov.
6./ Príjem poplatku môže obec použiť len na úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou,
zhodnocovaním alebo zneškodňovaním komunálneho alebo drobného stavebného odpadu.

§3
Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku
1./ Správca poplatku ustanovuje splatnosť poplatku pre fyzické osoby v dvoch splátkach:
I. splátka do 31. mája
II. splátka do 31. októbra bežného roka, na ktorý sa vyrubuje.
Poplatok je možné zaplatiť aj naraz, najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
2./ Správca poplatku ustanovuje splatnosť poplatku pre právnické osoby do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3./ Množstvový zber drobných stavebných odpadov:
a) Poplatok za drobné stavebné odpady sa vyrubuje za odpady vznikajúce z bežných
udržiavacích prác zabezpečovaných len fyzickou osobou – nepodnikateľom
z domácností.
b) Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad
a pôvodcom je ten, kto práce pre fyzickú osobu vykonáva.
c) Poplatník môže stanovený poplatok zaplatiť v hotovosti do 300,00 € priamo
v pokladnici Obecného úradu v Sľažanoch, kde mu bude vystavený doklad o zaplatení.
d) V prípade bezhotovostnej platby bude spôsob a lehota zaplatenia poplatku určená vo
faktúre vystavenej Obecným úradom v Sľažanoch.
§4
Vrátenie poplatku
1./ Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, ktoré obec ustanovuje takto:
a) fyzická osoba pri zrušení trvalého pobytu, doručením odhlasovacieho lístka z trvalého
pobytu,
b) podnikateľ a právnická osoba dokladom o ukončení resp. pozastavení podnikateľskej
činnosti, o zrušení prevádzky,
c) rodinný príslušník fyzickej osoby, ktorá počas zdaňovacieho obdobia zomrela kópiou
úmrtného listu.
§5
Podmienky na vrátenie poplatku a jeho pomernej časti
1./ Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej
žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2./ Podmienkami na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti poplatníkovi sú:
a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa keď
tieto zmeny (napr. zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu, zánik práva užívania
nehnuteľnosti, úmrtie poplatníka, zrušenie prevádzky na území mesta a podobne) nastali,
b) predloženie dokladu o splnení poplatkovej povinnosti a dokladu o úhrade na území inej
obce v SR,

c) poplatník nesmie mať nedoplatky na poplatku a na ostatných miestnych daniach, inak
správca dane pri vrátení poplatku postupuje v zmysle § 98a zákona č. 582/2004 Z. z.
3./ Vzniknutý preplatok bude poplatníkovi na základe písomnej žiadosti vrátený do 60 dní odo
dňa doručenia žiadosti prevodom na účet alebo v hotovosti v pokladnici OÚ.
§6
Zníženie poplatku a odpustenie poplatku
1./ Obec poplatok zníži na základe písomnej žiadosti o 50% za obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce, a to:
a) predložením pracovnej zmluvy uzatvorenej na území iného štátu, ak predložený doklad
nie je v slovenskom alebo českom jazyku, poplatník doloží aj jeho preklad do slovenského
jazyka (nemusí byť úradný).
2./ Obec poplatok odpustí na základe písomnej žiadosti za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava na území obce Sľažany, a to:
a) potvrdením o zaplatením poplatku v obci, v ktorej sa zdržuje na základe povolenia na
prechodný pobyt, prípadne z titulu vlastníctva nehnuteľnosti mimo obce Sľažany,
b) potvrdením o pobyte v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby,
v domove sociálnych služieb a pod.,
c) potvrdením o výkone trestu alebo väzby,
d) potvrdením územnej vojenskej správy o výkone služby v armáde,
e) potvrdením o nepretržitom pobyte na území iného štátu (víza) - ak predložený doklad
nie je v slovenskom alebo českom jazyku, poplatník doloží aj jeho preklad do slovenského
jazyka (nemusí byť úradný).
3./ Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku
do 15.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 1/ a ods. 2/, nárok na zníženie a odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
5./ Dátum vystavenia dokladu preukazujúceho nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku
musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktorý si daňový subjekt uplatňuje nárok na
zníženie alebo odpustenie poplatku. Z dokladu musí byť zrejmé odkedy alebo dokedy je alebo
bude poplatník mimo obce Sľažany.
6./ Zníženie alebo odpustenie poplatku nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý neuhradil
poplatok za predchádzajúce kalendárne roky.
§7
Záverečné ustanovenia
1./ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 5/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sľažany
a Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 5/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v plnom rozsahu.

2./ Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Sľažany bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom obce Sľažany dňa 07.12.2018, uznesením číslo 8/2018 a nadobúda účinnosť
dňa 01. januára 2019.

V Sľažanoch 10.12.2018
Ing. Jozef Magát, v.r.
starosta obce

