NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. 110/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mesto Leopoldov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
na území mesta Leopoldov.
(2) Mesto Leopoldov na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(3) Správu miestneho poplatku vykonáva Mesto Leopoldov na svojom území, ktoré tvorí
katastrálne územie Leopoldov, prostredníctvom Mesta Leopoldov.
(4) Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“), ktoré vznikajú na území mesta Leopoldov, okrem elektroodpadov, použitých
batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu.
(5) Mesto Leopoldov zavádza množstvový zber pre poplatníkov podľa Čl. II. ods. (1) písm. b),
c) tohto VZN.
(6) Mesto Leopoldov zavádza množstvový zber pre drobný stavebný odpad.
Čl. II.
Poplatník
(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo fyzická osoba, ktorá
je na území mesta 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
iné účely ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta 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
mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta

na účel podnikania.
(2) Ak má osoba podľa odseku (1) písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku (1) písm. a) v meste 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 (1) písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasné 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 miestne nemá zriadenú prevádzkareň,
poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na
poplatníka vzťahuje množstvový zber.
Čl. III.
Vznik poplatkovej povinnosti
(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v Čl. II. ods. (1) tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.
Čl. IV.
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku za komunálny odpad je:
- pre poplatníka podľa Čl. II. ods. (1) písm. a) tohto VZN:
- 0,0603 €/osobu a kalendárny deň
pre poplatníkov Čl. II. ods. (1) písm. b), c) tohto VZN:
- 110 l nádoba (0,01916 €/1 liter /1 vývoz)
- 120 l nádoba (0,01916 €/1 liter /1 vývoz)
- 240 l nádoba (0,01916 €/1 liter /1 vývoz)
- 1100 l nádoba (0,01916 €/1 liter /1 vývoz)
(2) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je:
- pre poplatník podľa Čl. II. ods. (1) a) tohto VZN:
- 0,0151 € za jeden kilogram drobného stavebného odpadu
(3) Miestny poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro centy nadol.
-

Čl. V.
Určenie poplatku
(1) Poplatok za komunálne odpady sa určuje za zdaňovacie obdobie a určuje sa ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v danom zdaniteľnom období počas ktorých má
alebo bude mať poplatník uvedený v Čl. II ods. (1) písm. a) tohto VZN v meste trvalý alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,
b) súčin frekvencie odvozov, sadzby určených v tomto VZN a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník uvedený v Čl. II. ods. (1) písm. b) a c) užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov
(2) Poplatok za drobný stavebný odpad sa určuje ako:
a) súčin sadzby poplatku a množstva, ktoré poplatník podľa Čl. II ods. (1) písm. a) odovzdá na
zbernom dvore

Čl. VI.
Ohlásenie
(1) Poplatník je povinný doručiť správcovi poplatku ohlásenie o vzniku a zániku poplatkovej
povinnosti do jedného mesiaca:
- odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
- odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti
- odo dňa, keď došlo k zmene už ohlásených údajov
(2) Poplatník predloží správcovi poplatku spolu s ohlásením podľa odseku (1) aj doklady
potvrdzujúce tieto údaje. Ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Čl. VII.
Vyrubenie a splatnosť poplatku
(1) Poplatok mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak vznikne
poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí pomernú časť poplatku
rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho
obdobia.
(2) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Mesto môže určiť platenie poplatku v splátkach.
Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím mesta určený v splátkach, zaplatiť aj
naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
(3) Poplatník poplatku za množstvový zber (právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ) platí
tento poplatok Mestu Leopoldov. Poplatok je určený ako súčin frekvencie vývozov, sadzby
a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov. Poplatník zaplatí poplatok na základe rozhodnutia.
(4) Poplatník bude poplatok za drobný stavebný odpad uhrádzať v hotovosti priamo na zbernom
dvore správcovi dane t. j. poverenému zamestnancovi mesta, o čom poplatníkovi vydá aj príjmový
pokladničný doklad. Poplatok za drobný stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník
tento odpad odovzdá v zbernom dvore, pričom sa poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo
drobného stavebného odpadu..
Čl. VIII.
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Ak poplatník uhradil vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, Mesto Leopoldov preplatok vráti
do 30 dní od zistenia skutočnosti, najneskôr do 70 dní od skončenia kalendárneho roka.
(2) Mesto Leopoldov 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, mesto poplatok alebo jeho
pomernú časť vráti do 30 dní od zistenia skutočnosti.
(3) Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ods. 2 na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti:

a) potvrdenie o zmene trvalého pobytu
b) kópia úmrtného listu
c) potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území mesta
d) poplatník nesmie byť dlžníkom mesta
(4) Mesto Leopoldov nevráti preplatok nižší ako 1,66 €.
(5) Mesto Leopoldov zníži alebo odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, že viac
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z dôvodu:
a) 100 % za obdobie, počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí
aa) Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci
túto právnu skutočnosť a to napr.:
- potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí
- potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia, potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala
prácu v zahraničí.
ab) V doklade musí byť uvedené obdobie, v ktorom sa poplatník zdržiaval v zahraničí. V prípade,
že potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj
preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
b) 100 % za obdobie, počas ktorého sa poplatník zdržiava v inej obci na území SR a je v nej
prihlásený na prechodný pobyt
Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci túto
právnu skutočnosť a to napr.:
- doklad o zaplatení poplatku na príslušnom obecnom úrade
c) 50 % za obdobie, počas ktorého poplatník vykonáva prácu mimo trvalého bydliska na
území SR s prechodným pobytom v mieste pracoviska
Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci túto
právnu skutočnosť a to napr.:
- preukázaný spôsob ubytovania (nájomná zmluva, zmluva o ubytovaní, a pod.)
- doklad o zaplatení poplatku na príslušnom obecnom úrade
d) 50 % za obdobie, počas ktorého je poplatník študentom strednej alebo vysokej školy na
území SR a je ubytovaný v študentskom domove
Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci túto
právnu skutočnosť a to:
- potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove
(6) a) Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku písomne u správcu dane po
uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote od 1. januára do 30. apríla nasledujúceho zdaňovacieho
obdobia.
b) Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote neuplatní
nárok.
c) Podmienkou uplatnenia nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku je uhradený poplatok za
zdaňovacie obdobie, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku.
(7) Ak správca poplatku zistí sám alebo na základe ohlásenia, že nastali skutočnosti, ktoré majú
vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej povinnosti rozhodnutím.

(8) V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu súčinu
skutočného počtu vývozov do konca kalendárneho roka a sadzby poplatku v závislosti od objemu
zbernej nádoby.
(9) Zľavy nie je možné sčítať.
(10) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť samostatne,
bez zamestnávania ďalších pracovníkov v mieste svojho trvalého bydliska, bez zriadenia ďalšej
prevádzky a ktoré nepožadujú z dôvodu vykonávania svojej podnikateľskej činnosti pridelenie
zbernej nádoby, platia poplatok iba z dôvodu svojho trvalého pobytu.
(11) Fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktoré majú uzatvorenú nájomnú
zmluvu na prenájom nehnuteľnosti a v zmysle tejto zmluvy platia za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady prenajímateľovi, ktorý im túto službu zabezpečuje prostredníctvom svojej zbernej
nádoby a uhrádza mestu poplatok za komunálne odpady, poplatok správca dane nevyrubí.
Podmienkou je predloženie kópie nájomnej zmluvy správcovi poplatku.
(12) Podnikatelia, ktorí sa dohodnú, môžu užívať viacerí jednu zbernú nádobu. Podmienku je
predloženie dohody, z ktorej budú zrejmé osoby, ktoré nádobu užívajú, osoba poplatníka, ktorej
bude zasielaný platobný výmer, spôsob úhrady poplatkov a umiestnenie nádoby.
(13) Školy, školské zariadenia, príp. iné subjekty, ktoré nepožadujú odvoz odpadu počas školských
prázdnin, alebo z objektívnych dôvodov dlhodobo, oznámia túto skutočnosť písomne správcovi
poplatku najneskôr desať dní pred začiatkom obdobia, za ktoré vývoz nepožadujú. Správca poplatku
zabezpečí zamedzenie používania, resp. odvoz smetnej nádoby a oznámi tieto skutočnosti
spoločnosti zabezpečujúcej odvoz komunálnych odpadov. Počet nerealizovaných vývozov bude
zohľadnený a o sumy preplatku bude znížený platobný výmer na príslušný kalendárny rok. Týmto
spôsobom je možné postupovať iba v prípade, že v školskom zariadení sa nenachádza byt.
Čl. IX.
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku a zákon SNR č. 563/2009 Zb. o
správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov bolo schválené dňa ............ na Mestskom
zastupiteľstve v Leopoldove nariadením číslo ..............
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 100/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Leopoldov.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. ............. nadobúda účinnosť dňom
01.01.2016
V Leopoldove, dňa 20.11.2015
..............................................
Mgr Terézia Kavuliaková
primátorka mesta
Vyvesené: 20.11.2015
Zvesené:

