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Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch na základe samosprávnej pôsobnosti v zmysle § 6
ods. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a podľa § 77 a 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 sa
uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
I. časť
Úvodné ustanovenie
§1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len ,, VZN“) je ustanoviť sadzby
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady(ďalej ,, poplatok“), určiť
podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, určiť podmienky, ktorých splnenie
má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení
poplatku a určiť spôsob úhrady poplatku za drobné stavebné odpady.
II. časť
Poplatok za komunálne odpady

(1) Miestny poplatok (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem elektro
odpadov, batérií a akumulátorov pochádzajúcich od FO a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
(§ 77 ods.2).
(2) Poplatok platí poplatník, ktorý 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) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto
ustanovenia 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 .
(4) 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;
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
c) ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Všetky skutočnosti, ako aj zmeny
je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná oznámiť obci.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.
(6) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, prípade, ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť ich obci :
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b)
alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach (ak je
zavedený množstvový zber) , spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané
údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona
o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
§2
Spôsob zberu komunálnych odpadov
1. Systém zberu komunálnych odpadov pre fyzické osoby bude realizovaný formou
paušálneho poplatku.
2. Obec Dvorníky uplatňuje množstvový zber komunálnych odpadov pre právnické
osoby, fyzické osoby – podnikateľov a pre poplatníkov v lokalite Bereg - fyzické osoby.
3. Obec Dvorníky zavádza množstvový zber pre drobný stavebný odpad.
§3
Sadzba poplatku za komunálne odpady
(1). Sadzba poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad je pre:

a) fyzická osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt :
0,06831 € / na osobu a kalendárny deň
b) právnická osoba, fyzická osoba -podnikateľ,
0,0209 € / za liter kom. odpadu,
- počet vývozov ročne: 26
- používané nádoby o objeme: 120, 240, 1100 litrov,
- obec určuje pre účely výpočtu v zmysle § 79 odst.4 zákona č. 582/2004 Z. z. hodnotu
koeficientu = 1,00 .
c) pre poplatníkov, ktorí užívajú v obci nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu
rekreáciu, rodinné domy trvale neobývané a tvoria odpad na území obce sa určuje:
0,0175 € / za liter kom. odpadu,
- počet vývozov v roku: 26,
- objem nádoby : 120 l
d) v prípade, že domácnosť bude požadovať na vývoz KO ďalšiu nádobu ako je uvedené
v § 4 ods. 5 tohto VZN poplatok bude : 50,00 €
e) sadzba za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín: 0,025 €/kg.
- DSO je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných FO alebo pre FO, ktorá si
platí v obci poplatok za KO a DSO.
§4
Určenie poplatku za komunálne odpady
1. Poplatok za množstvový zber sa určí na zdaňovacie obdobie ako súčin frekvencie vývozov,
sadzby ustanovenej v § 3 ods.1 písm. b), c) tohto VZN a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník užíva. Pre množstvový zber je určená frekvencia vývozov stanovená jeden krát za
dva týždne.(príslušným VZN č. 1/2016 o nakladaní s KO a DSO).
2. Paušálny poplatok sa určí na príslušné zdaňovacie obdobie ako súčin sadzby uvedenej v§ 3
ods. 1 tohto VZN a počtu kalendárnych dní , počas ktorých má FO v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť v obci užíva.
3. Poplatok za DSO sa určí jednorázovo v mieste určenom na zber DSO – zberné miesto, ako
súčin sadzby a hmotnosti DSO. Platí sa v hotovosti do pokladne obce Dvorníky.
4. V prípade, ak je uplatnené zníženie poplatku za preukázané obdobie a sú predložené
potrebné doklady v súlade s týmto VZN, poplatok bude znížený o 50% na základe žiadosti.
Rozhoduje starosta a v sporných prípadoch Obecné zastupiteľstvo.
5. Obec Dvorníky určuje, že v domácnosti
a) v ktorej žije jedna osoba, môže používať na zber KO nádobu o objeme 60 litrov,
b) v ktorej žije 2 - 4 osôb, budú používať na zber KO nádobu o objeme 120 litrov,
c) v ktorej žije 5 a viac osôb bude používať na zber KO nádobu o objeme 240 litrov.

§5
Vyrubovanie poplatku za komunálne odpady
1. Správca poplatku vyrubí poplatok každoročne na príslušné zdaňovacie obdobie.
2. Ak správca zistí sám, že nastali nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky
poplatku ( narodenie dieťaťa, prihlásenie na trvalý pobyt , prechodný pobyt, užívanie
nehnuteľnosti apod.) upraví výšku poplatku rozhodnutím.
3. V prípade úmrtia alebo odsťahovania sa poplatníka, správca upraví poplatok do dňa, ktorý
predchádza dňu úmrtia alebo dňu odsťahovania z adresy trvalého pobytu.
4. V prípade odsťahovania sa je potrebné odovzdať zberné nádoby správcovi, nakoľko za
posledný vývoz bude považovaný týždeň odovzdania nádob.
§6
Splatnosť poplatku
1. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na účet správcu vedený vo VÚB
a.s. pobočka Hlohovec číslo účtu SK30 0200 0000 0000 0412 8212, poštovou poukážkou na
uvedený účet správcu poplatku alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu.
§7
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Poplatníkovi, ktorému zanikne povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho
obdobia, správca vráti poplatok alebo jeho pomernú časť na základe žiadosti o vrátenie
poplatku.
2. Správca vráti poplatok alebo jeho pomernú časť v prípade úmrtia poplatníka žiadateľovi
o pohrebné alebo rodinnému príslušníkovi. Správca vráti poplatok na základe žiadosti v lehote
60 dní odo dňa jeho doručenia žiadosti a preukázania splnenia podmienok na vrátenie
poplatku.
3. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie a predloží podklady, že sa viac ako 90 dní
v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce a predkladá niektorý
z uvedených dokladov:
- aktuálna pracovná zmluva, pracovné povolenie, potvrdenie od zamestnávateľa,
- aktuálne potvrdenie o ubytovaní v zahraničí, potvrdenie o pobyte v zahraničí,
- aktuálne potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
4. Poplatok sa zníži v prípade požiadania v zmysle § 4 ods. 4 tohto VZN poplatníkovi, ktorý
študuje mimo svojho trvalého pobytu a predloží potvrdenie o ubytovaní (z internátu alebo
predloží nájomnú zmluvu)
5. Tieto doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
6. Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdostí zákona v jednotlivých prípadoch
(napr. samostatne žijúci dôchodcovia, občania v hmotnej núdzi, držitelia preukazu ŤZP) na
základe žiadosti podanej najneskôr do 1. decembra príslušného kalendárneho roka poplatok
znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VIII. Časť, § 13 VZN č. 4/2017
o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad.
2. 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 za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní
a poplatkov (daňový poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Dvorníky o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 11. 12. 2019,
uznesením č. 53/2019.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.

Maroš Nemeček
starosta obce

