VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 1/2020
zo dňa 15.12.2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Karlová.
Obec Karlová, Obecné zastupiteľstvo v Karlovej v zmysle § 4 ods. 3 písm. c/, § 6 a § 11 ods.
4 písm. d/, e/, a g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v súlade s § 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 (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) a zákona NR SR č.
563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový
poriadok“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Predmet poplatku
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „KO a DSO“) okrem
elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb
a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktoré vznikajú na území
obce Karlová.
Správu poplatku vykonáva Obec Karlová (ďalej len „obec“ ) a poplatok je príjmom rozpočtu
obce. Výnos poplatku sa použije na úhradu nákladov spojených s nakladaním s KO a DSO.
§2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím, za ktoré správca poplatku vyberá poplatok, je kalendárny rok.
§3
Poplatník
1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a/. fyzická osoba (ďalej len „FO občan“) , 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 v katastri nehnuteľnosti
evidovaný ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),
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b/ právnická osoba nepodnikateľ (ďalej len PO - nepodnikateľ) , ktorá je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako
podnikanie,
c/ podnikateľ, ktorým môže byť fyzická aj právnická osoba, ktorá vykonáva
podnikateľskú činnosť (ďalej len podnikateľ), ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a/ žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý pre právne úkony v plnom rozsahu plní
povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka
nemôže za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia
Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá
za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť správcovi poplatku.
3 Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný
poplatok ručí platiteľ poplatku, ktorým je :
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, aj je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
4. U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a/ sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie
obyvateľov obce.
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
6. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyberanie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť správcovi poplatku do 30 dní
odo dňa, kedy tieto nastali.
§4
Sadzby poplatku
1. Obec Karlová stanovuje sadzbu za komunálny odpad poplatok 0,0602 eur/deň/osoba, na
rok 22,00 eur na osobu za bežný kalendárny rok.
2. Obec Karlová stanovuje pre poplatníka podľa § 3 ods. 1 písm. b/ a c/, ktorý požiada
o množstvový zber sadzbu poplatku 0,015 eur za jeden liter (alebo jeden kilogram)
odpadu.
3. Obec Karlová stanovuje sadzbu za drobný stavebný odpad 0,050 eur za 1 kg drobného
stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.
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U právnických osôb a fyzických osôb s oprávnením na podnikanie sa ukazovateľ dennej
produkcie podľa § 79 ods.4 zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí
koeficientom s hodnotou 1.
§5
Určenie poplatku
1.Poplatok sa určuje ako :
a/ ak je v obci zavedený množstvový zber, správca poplatku určí poplatok rozhodnutím ako
súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so
zavedením systémom zberu KO,
b/ súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa § 3 ods. 1 písm. a/ v obce trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
c/ súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 3 ods. 1/ písm. b/
alebo písm. c/.
d/ pre drobný stavebný odpad súčin sadzby poplatku uvedený v § 4 ods. 3 a hmotnosti
odovzdaného stavebného odpadu.
2. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet:
a/ priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet
osôb, ktoré majú v obci aj trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom
a
priemerného počtu
1.hospitalizovaných osôb alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka , ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby, do tohto počtu sa nezapočítavajú
osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný a
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje
reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby.
§6
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec môže určiť platenie poplatku v dvoch splátkach:
- prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
- druhá splátka do 30. septembra určeného kalendárneho roka.
3. Právo výberu platenia jednou alebo dvoma splátkami má platiteľ poplatku.
4. Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obce, bankovým prevodom na účet
obce alebo poštovým peňažným poukazom.
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5. Poplatok za drobný stavebný odpad sa bude vyberať v hotovosti do pokladne obce.
§7
Vrátenie poplatku
1. Obec 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. Nárok na vrátenie poplatku je
potrebné preukázať hodnoverným dokladom a fotokópiou dokladu o úhrade poplatku.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a/ poplatník nesmie byť dlžníkom
b/ musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik
práva užívania nehnuteľnosti)
3. Po splnení podmienok správca dane vráti evidovaný preplatok poplatníkovi do 30 dní.
§7
Zníženie poplatku
Správca poplatku zníži poplatok :
1. 50% z poplatku
a/ študentovi, ktorý navštevuje školu mimo obce, ale na území SR (okrem študentov
denne dochádzajúcich). K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o ubytovaní študenta na
internáte - originál, alebo v podnájme kópiu nájomnej zmluvy za aktuálny školský rok
alebo akademický rok v zdaňovacom období – originál.
b/ poplatníkovi, ktorý je zamestnaný počas celého pracovného týždňa mimo obce na
území SR (okrem denne dochádzajúcich). K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie od
zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva alebo vykonával prácu
mimo obce, kópiu pracovnej zmluvy, alebo doklad o ubytovaní, kópia nájomnej zmluvy.
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.
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.01.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 1 a 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
§8
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Karlová.
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2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Karlová, a to sú:
a/ potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu - kópia
b/ potvrdenie zariadenia poskytujúce služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou kópia
c/ potvrdenie zariadenia poskytujúce sociálne služby pobytovou formou - kópia
d/ poplatník, ktorý preukáže svoju neprítomnosť v obci z dôvodu dlhodobého pobytu
v zahraničí. ( t. j. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie, sobášny list
úradne zadokumentovaný na príslušnej slovenskej agentúre v zahraničí alebo úradne
potvrdenie o platbe obecnej dane v zahraničí, tlačivo o úhrade dane z príjmu v zahraničí,
potvrdenie o poberaní materského príspevku v zahraničí, potvrdenie z pracovného úradu
v zahraničí o evidencii v zozname nezamestnaných – kópia).
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
4. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý má v zdaňovacom
období prechodný pobyt v inej obci. Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je najmä
doklad o uhradení poplatku v inej obci spolu s dokladom o prechodnom pobyte, prípadne
nájomnou zmluvou – kópia.
5. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.01.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2/, 3/, 4/ nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
§9
Spoločné a záverečné ustanovenie
1. Pokiaľ nie je v tomto VZN ustanovené inak, platia pre poplatok v celom rozsahu
ustanovenia zákona o miestnych daniach a ustanovenia daňového poriadku.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Karlovej dňa ........................
pod číslom uznesenia ........................ a bolo v zákonnej lehote vyvesené na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Karlová.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2021.
4. Dňom 31.12.2020 vrátane sa ruší doterajšie VZN o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Karlová
č. .......... zo dňa .........

V Karlovej, dňa 26. 11. 2020
Adriana Malatová
starostka obce
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