OBEC VIŠTUK
Obecné zastupiteľstvo obce Vištuk na základe originálneho výkonu samosprávy podľa ust. § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením
podľa ust. § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“).

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v ust. §§ 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
Základné ustanovenie
Obec Vištuk týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2021 miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
§3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ust. § 83 zákona č. 582/2004 Z. z..
2. Toto VZN upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§4
Sadzby poplatku
1. Obec Vištuk stanovuje:
a)
sadzbu poplatku 0,0904 EUR za osobu a kalendárny deň
b) sadzbu poplatku 0,078 EUR za kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín.
2. U právnických osôb a podnikateľov sa výška poplatku určí ako súčin frekvencie vývozov, sadzby
a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov nasledovne:
Netriedený
odpad
120 l nádoba
240 l nádoba
1100 l nádoba

Sadzba
l/€

Objem zbernej
nádoby v litroch

0,017
120
Ročný poplatok – 53,04 €
0,017
240
Ročný poplatok – 106,08 €
0,017
1100
Ročný poplatok – 486,20 €

Počet
vývozov
26
26
26

§5
Postup obce pri vyrubení poplatku,
splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku.
1. Obec v zmysle ust.§ 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok podľa ust.§ 4 ods. 1 písm. a)
a ods. 2 tohto VZN rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec môže určiť platenie poplatku podľa ust. § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 tohto VZN v splátkach,
pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje
poplatok.
3. Poplatník môže zaplatiť poplatok:
a) na účet správcu dane
b) hotovosťou do pokladne
c) poštovou poukážkou
§6
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) písomná žiadosť o vrátenie poplatku
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik
práva užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.)
3. Pre zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ust. § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov je poplatník povinný doložiť hodnoverné doklady, ktoré jednoznačne
preukážu, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
4. Poplatník k svojej písomnej žiadosti priloží doklad, z ktorého musí byť jednoznačne zrejmé od kedy
a do kedy sa poplatník nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
5. Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku sú:
a) potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru na príslušný
kalendárny rok
b) potvrdenie o vykonávanej činnosti v zahraničí
c) potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí
d) potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala poplatníkovi prácu v zahraničí
e) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva
a pod.)
f) potvrdenie o dennom štúdiu mimo miesta trvalého pobytu vrátane dokladu o ubytovaní
g) potvrdenie o výkone väzby
h) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody
i) potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni, potvrdenie o umiestnení v zariadení
sociálnych služieb s celodennou starostlivosťou a dobe jeho trvania
j) potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove a dobe jeho trvania
k) preukaz fyzickej osoby – držiteľa preukazu s ŤZP a držiteľa preukazu s ŤZP so sprievodcom
l) prípadné iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie
zníženia alebo odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku
zaniká.
6. Doklady uvedené v ods. 7 tohto ust. §7 nie je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka.
7. Obec ustanovuje zníženie poplatku o 30 % poplatníkovi, ktorým je :
a) fyzická osoba staršia ako 62 rokov,

b) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
8. Poplatníkovi môže byť poskytnutý iba jeden druh úľavy. Poplatník preukazujúci nárok na zníženie
alebo odpustenie poplatku je povinný predkladať žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku
každoročne spolu s originálmi uvedených dokladov. Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so
zdaňovacím obdobím, na ktoré si uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie.
§7
Záverečné ustanovenie
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, schválené Obecným zastupiteľstvom obce Vištuk pod uzn. č. 03/12/2019
zo dňa 16.12.2019.
2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce www.vistuk.sk v lehote
uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
3. Po vyvesení na úradnej tabuli Obce Vištuk po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Obecnom úrade
vo Vištuku.
4. Na tomto VZN obce Vištuk sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Vištuk dňa 15.12.2020 svojim
uznesením č. 06/12/2020 a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

v. r. Ing. Mária Vráblová
starostka obce
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