Všeobecne záväzné nariadenie obce Bardoňovo č. 2/2018
o poplatkoch za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obec Bardoňovo v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „zákon“) v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2019 a na ďalšie roky.

§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.
§2
Predmet úpravy VZN
1/ 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..
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzby poplatku za komunálne odpady
b) stanovenie sadzby poplatku za drobný stavebný odpad
c) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
d) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.

§3
Poplatník
V zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. poplatok platí poplatník, ktorým je:
1/ 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“),
2/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako podnikanie,
3/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
§4
Sadzba poplatku
1/ Obec Bardoňovo stanovuje sadzbu poplatku za komunálne odpady 0,060 € na
osobu za kalendárny deň.
2/ Obec Bardoňovo stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad na sumu: 0,080 €
za 1 kg.
§5
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1/ Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný v dvoch splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených
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.
2/ 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.
3/ Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
4/ Poplatok za drobný stavebný odpad je splatný v deň odovzdania na zbernom mieste.
Podkladom pre výpočet je množstvo odovzdaného drobného stavebného odpadu a
sadzba poplatku za tento odpad.
§6
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
1/ Poplatok za komunálne odpady je možné uhradiť na účet správcu poplatku uvedený
v rozhodnutí o vyrubení poplatku alebo v hotovosti pri platbách do 300 eur v pokladni
obecného úradu.
2/ Poplatok za drobný stavebný odpad sa uhrádza v hotovosti v pokladni Obecného úradu
Bardoňovo.

§7
Vrátenie poplatku
1/ Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti
doručenej v zákonnej lehote, ak mu zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok v
dôsledku
a) odhlásenia sa z trvalého pobytu alebo z prechodného pobytu na území obce,
b) prevodu alebo prechodu vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva inej osoby,
c) zániku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, zániku práva užívať
nehnuteľnosť na účely podnikania.
2/ Uvedené skutočnosti poplatník preukáže najmä: listom vlastníctva, dokladom o ukončení
nájmu, oznámením o zrušení prevádzkarne na území obce, úmrtným listom a pod.
3/ Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť na základe písomnej žiadosti poplatníkovi,
ktorému bolo priznané odpustenie poplatku podľa § 8 tohto nariadenia.
4/ Poplatník nesmie byť dlžníkom obce.
§8
Odpustenie poplatku
1/ Správca dane na základe žiadosti a príslušných podkladov odpustí poplatok ak poplatník,
ktorý má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo je na zastavanom území obce
oprávnený užívať nehnuteľnosť t.j. vlastní stavbu alebo pozemok – v zdaňovacom období
sa dlhodobo zdržiava alebo bude zdržiavať v zahraničí.
2/ Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo celé zdaňovacie
obdobie.
3/ Poplatník si nárok na odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.
4/ Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého
jednoznačne vyplýva dlhodobý pobyt poplatníka v zdaňovacom období v zahraničí a to
najmä:
a) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v
zahraničí;
b) potvrdenie od zamestnávateľa (SR), že poplatník bol vyslaný na prácu v zahraničí;
c) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí;
d) potvrdenie o štúdiu v zahraničí;
e) potvrdenie o povolení k pobytu na území iného štátu.
5/ Správca dane na základe žiadosti a príslušných podkladov odpustí poplatok poplatníkovi,
ktorý má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo je na zastavanom území obce
oprávnený užívať nehnuteľnosť t.j. vlastní stavbu alebo pozemok, ak poplatník preukáže,
že v zdaňovacom období sa zdržiava v reedukačnom zariadení, v detskom domove, v
seniorskom zariadení, v zariadení sociálnej starostlivosti, vo výkone väzby alebo výkone
trestu odňatia slobody.
6/ Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku podľa § 8, ods. 5 tohto nariadenia je:

a) potvrdenie o pobyte v reedukačnom zariadení, v detskom domove, v seniorskom
zariadení, v zariadení sociálnej starostlivosti;
b) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody.
7/ Správca dane na základe žiadosti a príslušných podkladov odpustí poplatok poplatníkovi,
ktorý má v obci trvalý alebo prechodný pobyt – ak v zdaňovacom období sa dlhodobo
(celé zdaňovacie obdobie) nezdržiava v obci – zdržiava sa na území SR v inej obci, kde má
prechodný alebo trvalý pobyt.
8/ Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku podľa ods. 7 tohto nariadenia je
potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území ( potvrdenie
o trvalom alebo prechodnom pobyte), vrátane dokladu o zapojení sa do systému zberu
komunálneho odpadu ( potvrdenie o zaplatení poplatku).
9/ V prípade, že doklad podľa ods. 4 písm. a) až e) tohto nariadenia nie je v slovenskom alebo
českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný
preklad.
§9
Zníženie poplatku
1/ Správca poplatku poplatok zníži na sumu 0,04 eur na osobu a kalendárny deň
fyzickej osobe s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce, ktorý viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava na území obce Bardoňovo – pracuje alebo študuje
a je ubytovaný na území SR.
2/ Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého
jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období mimo obce Bardoňovo na
území SR a to najmä:
a) potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období
vykonáva prácu mimo obce Bardoňovo na území SR ( môže byť aj pracovná zmluva)
b) potvrdenie o činnosti vykonávanej mimo obce Bardoňovo na území SR alebo
c) potvrdenie o ubytovaní ( vlastníctvo nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom pobyte,
nájomná zmluva) alebo
d) dokladu o zapojení sa do systému zberu komunálneho odpadu v inej obci alebo
e) potvrdenie o štúdiu mimo obce Bardoňovo na území SR.
3/ Poplatník si môže uplatniť zníženie poplatku podľa § 9, ods. 1,
tohto nariadenia do 31. 1. príslušného kalendárneho roka, v priebehu určeného obdobia
do 30 dní od vzniku skutočnosti.
4/ Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku podľa § 9, ods. 1,
tohto nariadenia predložením dokladov za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.
5/ Správca poplatku poplatok zníži na sumu 0,04 eur na osobu a kalendárny deň dôchodcovi,
ktorý v príslušnom kalendárnom roku dovŕši 62 rokov veku. Podkladom pre zníženie je
evidencia obyvateľov obce Bardoňovo.

§ 10
Ohlásenie
Poplatník je povinný do jedného mesiaca písomne ohlásiť údaje, ktoré majú vplyv na vznik
alebo zánik poplatkovej povinnosti.
§ 11
Záverečné ustanovenie
1/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2/ Obecné zastupiteľstvo v Bardoňove sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 13.12.2018 uznesením č. 17/2018 a toto VZN nadobúda účinnosť dňa
1.1.2019.

Starosta obce
Tibor Černák
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