VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VLČANY
o miestnych poplatkoch za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2017

Obec Vlčany v zmysle ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 83 a súvisiacich
ustanovení 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 vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlčany č. ...................
o miestnych poplatkoch za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2017
§1
Úvodné ustanovenie
Základné ustanovenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(pojem poplatok, pozitívne a negatívne vymedzenie pojmu poplatník, základná zákonná
sadzba poplatku, určenie poplatku, oznamovacia povinnosť, vyrubenie a splatnosť poplatku)
sú upravené v § 77 a nasl. 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
Základné ustanovenie
1.) Obec Vlčany týmto všeobecne záväzným nariadením ukladá s účinnosťou od 1.1.2017
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Predmet úpravy VZN
1.) Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia na základe ustanovenia § 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 je:
a) stanovenie sadzieb poplatku v súlade s § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov a stanovenie hodnoty koeficientu
b) stanovenie podmienok pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti,
stanovenie podmienok na zníženie a odpustenie poplatku.
2.) Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zdaňovacím obdobím poplatku
rozumie kalendárny rok.

§4

Sadzba poplatku, hodnota koeficientu
Sadzbu poplatku obec Vlčany stanovuje nasledovne:
a) pre poplatníkov – fyzické osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č.
582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa sadzba poplatku určuje ako
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas
ktorých má alebo bude mať poplatník – fyzická osoba v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnená ju užívať. Sadzba poplatku sa určuje vo výške 0,0450 € na
kalendárny deň a osobu, čo predstavuje čiastku 16,50 € na kalendárny rok
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b) pre poplatníkov - pre právnické osoby, podnikateľov podľa § 77 ods. 2
písm. b) a písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa
sadza poplatku určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v
zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
Sadzba poplatku sa určuje vo výške 0,0450 €2, hodnota ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov sa vypočíta na základe § 79 ods. 4 zákona č.
582/2004 Z. z., pričom obec určuje hodnotu koeficientu vo výške 1,0
c) sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín sa určuje vo výške 0,075 €3.
§5
Vrátenie poplatku
1.) Obec na základe písomnej žiadosti vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi,
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže
splnenie týchto podmienok:
a) ak oznámi obci Vlčany zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku
poplatkovej povinnosti, splnenie povinnosti sa preukazuje predložením dokladu o
splnení oznamovacej povinnosti
b) ak má poplatkovú povinnosť na území inej obce v SR, uvedená skutočnosť sa
preukazuje predložením dokladu o splnení poplatkovej povinností na území inej
obce v SR alebo dokladom o úhrade poplatkovej povinnosti
c) ak nemá poplatkovú povinnosť na území inej obce v SR a vykonáva prácu
v zahraničí, uvedená skutočnosť sa preukazuje predložením potvrdenia
zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.
(2) V prípade, že doklad podľa ods. 1.) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
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Na základe § 78 ods. 1 písm. b) a § 79 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.
Na základe § 78 ods. 1 písm. b) a § 79 ods. 2 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z.
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Na základe § 78 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z.
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§6
Odpustenie poplatku
(1) Obec na základe písomnej žiadosti a predložených podkladov poplatok odpustí alebo
pomerne zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na
odpustenie alebo pomerného zníženia poplatku, a to, ak sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Vlčany. Podkladmi pre odpustenie
alebo pomernému zníženiu poplatku sú hodnoverné doklady, a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
d) doklad o prechodnom pobyte v inej obci a doklad o splnení poplatkovej
povinností na území inej obci v SR (vrátane dokladu o úhrade)
e) pri práci vykonávanej mimo územia SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní
alebo pracovné povolenie v zahraničí, alebo doklad o povolení na pobyt
v zahraničí.
(2) V prípade, že doklad podľa ods.1) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
§7
Prechodné a záverečné ustanovenie
1.) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01.2017.
2.) Obecné zastupiteľstvo obce Vlčany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 14.12.2016, uznesením č. .........
3.) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych
poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 sa ruší
všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 8/2015 o miestnych poplatkoch za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016.

.............................................
Ing. Gyula Iván
starosta obce

