VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TOPOĽNICA č. 2/2016
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
na kalendárny rok 2017
Obec Topoľnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 83 a § 98 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

§1
Základné ustanovenia
1.Obecné zastupiteľstvo v Topoľnici podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a predpisov z a v á d z a
s účinnosťou od 1. januára 2017 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku
na území obce Topoľnica v zdaňovacom období roku 2017.

§2
Poplatok a poplatník
1.Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od
fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
2.Poplatok platí poplatník, ktorým je :
a, fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať 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,
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.
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3.Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obce vyberá a za vybraný poplatok ručí
a, vlastník nehnuteľnosti,
b, určený zástupca spoluvlastníkov alebo správca, ak ide o nehnuteľnosť vo vlastníctve
viacerých spoluvlastníkov, alebo ide o bytový dom a tento zástupca alebo správca
s výberom poplatku súhlasí.

§3
Sadzba poplatku a určenie poplatku
1.Sadzba poplatku je 0,0548 € za osobu a kalendárny deň.
Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je
0,070 eura.
2. Obec určí poplatok pre poplatníkov uvedených v § 2 odsek 2 písmeno a) ako súčin
sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo
bude mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť
užíva alebo je oprávnený ju užívať.
3. Obec určí poplatok pre poplatníkov uvedených v § 2 odsek 2 písmeno b) ako súčin
sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov. Ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov
v zdaňovacom období je súčet priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie,
ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 2 odseku 2 písmeno b) v
pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v
štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby
vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať,
nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu
osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto
obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.
4. Obec určí poplatok pre poplatníkov uvedených v § 2 odsek 2 písmeno c) ako súčin
sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov. Ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov
v zdaňovacom období je súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na
zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý alebo prechodný
pobyt, vynásobený koeficientom 1.
5. Všetci poplatníci pri odovzdaní drobných stavebných odpadov uhrádzajú poplatok podľa
skutočne odovzdaného množstva drobného stavebného odpadu v čase odovzdania odpadu
v hotovosti.

2

§4
Vrátenie 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. Pri skončení trvalého a prechodného pobytu sa
vychádza z evidencie obyvateľstva nachádzajúcej sa na Obecnom úrade v Topoľnici.
Fyzické osoby, ktoré sú na území obce oprávnené užívať 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, preukazujú zánik povinnosti platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia
listom vlastníctva alebo rozhodnutím o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností vydaným katastrálnym odborom Okresného úradu v Galante a žiadosťou
o vrátenie poplatku alebo jej pomernej časti.
Právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie, preukazujú zánik povinnosti platiť poplatok
v priebehu zdaňovacieho obdobia listom vlastníctva alebo rozhodnutím o povolení vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vydaným katastrálnym odborom Okresného
úradu v Galante a žiadosťou o vrátenie poplatku alebo jej pomernej časti.
Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania, preukazuje zánik povinnosti platiť poplatok v priebehu
zdaňovacieho obdobia žiadosťou o vrátenie poplatku alebo jej pomernej časti a výpisom
alebo dokladom z obchodného resp. živnostenského registra, kde sú zaznamenané zmeny.
2.Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Obec poplatok
odpustí na základe podkladov, ktorými sú najmä: žiadosť o odpustenie poplatku (príloha č.
1), doklad resp. potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci, aktuálne potvrdenie
zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie školy, potvrdenie o prechodnom
pobyte, potvrdenie o väzbe a iné.
3. Ak sa poplatník dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, predkladá žiadosť o
odpustenie poplatku (príloha č. 1) a potvrdenie občana o dlhodobom zdržiavaní sa
v zahraničí (príloha č. 2).
4. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa,
keď tieto nastali.

§5
Záverečné ustanovenia
1. Pri konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku sa postupuje podľa zákona
NR SR č. 563/2009 Z.z. zákon o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 sa zrušuje VZN obce
Topoľnica č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2016.
3. Obecné zastupiteľstvo obce Topoľnica sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2017 uznieslo dňa 15.12.2016 uznesením číslo: 217/OZ-2016.

§6
ÚČINNOSŤ
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

v Topoľnici, dňa 25.11.2016
.........................................
Zoltán Szilvási
starosta obce

Návrh vyvesený: 25.11.2016
Návrh zvesený: 12.12.2016
Návrh bol prerokovaný a schválený na 16. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce
Topoľnica dňa 15.12.2016 uznesením číslo 217/OZ-2016.
Vyvesené: 16.12.2016
Zvesené: ...........................
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Príloha č. 1 k VZN

Obec Topoľnica

Obecný úrad, Topoľnica, č. d. 13, 925 92 Topoľnica
Žiadosť o odpustenie / vrátenie poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
za obdobie od ............................... do ................................ (dátum)
podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Topoľnica č. .....................

I.

ODDIEL – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI

Titul, priezvisko:

Meno:

Rodné číslo:

(alebo názov organizácie)

Adresa trvalého
pobytu:
Adresa prechodného
pobytu:

(IČO)

Ulica, súpisné a orientačné číslo, mesto:

PSČ:
číslo bytu:

Ulica, súpisné a orientačné číslo, mesto:

PSČ:
číslo bytu:

II. ODDIEL – ROZHODNUTIE: (vyplní sa ak už bol vyrubený rozhodnutím v zdaňovacom období)
Označenie rozhodnutia, v ktorom sa má
Číslo rozhodnutia:
zo dňa:
poplatok na základe žiadosti platiteľa znížiť,
resp. odpustiť
III. ODDIEL – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI, na ktorého si platiteľ uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku

Priezvisko:

Meno:

Dátum narodenia:

Typ pobytu:

Dátum od kedy sa uplatňuje
úľava:

Dátum do kedy sa uplatňuje
úľava:

Počet dní:

Miesto pobytu:

Dôvod odpustenia / vrátenia poplatku:
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IV. ODDIEL – VYJADRENIE STAROSTU OBCE

Doklady podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Topoľnica č. ..................,
ktoré majú vplyv na zníženie, resp. odpustenie poplatku za určité obdobie.
Počet príloh:

Čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a priložené listinné doklady sú pravdivé a
som si vedomý/-á toho, že v prípade uvedenia nepravdivých údajov je Obec Topoľnica
oprávnená mi vyrubiť poplatok vrátane sankcií za rozhodujúce obdobie, za ktoré si
uplatňujem zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad na dané
osoby.
Správca dane je povinný chrániť osobné údaje zistené na základe oznamovacej povinnosti
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Dátum: ....................................

..........................................................
Podpis platiteľa poplatku
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Príloha číslo 2 k VZN

Confirm of long-term stay abroad ¹
Potvrdenie občana o dlhodobom zdržovaní sa v zahraničí ²
1)
Data of Slovak citizen/Údaje slovenského občana zdržujúceho sa dlhodobo v zahraničí
Name and surname: ………………………………………………………………………..
/Meno a priezvisko/

Address of permanent / temporary residence in Slovakia:
/Adresa trvalého / prechodného pobytu na Slovensku/
……………………………………………………………………………………………………………………

Date of birth: …………………………….
/Dátum narodenia/

2)
Data of confirming institution, school, employer or local autority:
/Údaje potvrdzujúcej inštitúcie, školy, zamestnávateľa, miestneho úradu/

Name of institution, school, employer or local autority:
/Názov inštitúcie, školy, zamestnávateľa, miestneho úradu/

………………………………………………………………………………………………..

Address of institution, school, employer or local autority:
/Sídlo inštitúcie, školy, zamestnávateľa, miestneho úradu/
……………………………………………………………………………………………….

Institution listed in paragraph 2 of this form confirms, that the citizen of Slovak
republic listed in paragraph 1 of this form is staying/stayed in period:
from ……………….…..………..– to ……………………..…………abroad (outside the
territory of Slovak republic).
Inštitúcia uvedená v bode číslo 2 tohto tlačiva potvrzuje, že občan Slovenskej republiky uvedený v bode číslo 1 tlačiva sa
zdržiava /zdržoval v období: od ………….do ………. mimo územia Slovenskej republiky.

Date of sign: …………………
/Dátum/

Stamp and signature of confirming institution:
/Pečiatka a podpis potvrdzujúcej inštitúcie/
……………………………………………………………….
1, For purposes of this confirmations, a long-term stay abroad means at least 90 days stay in calendar year
outsider the territory of Slovak republic.
2, Pre účely tohoto potvrdenia sa dlhodobým zdržiavaním v zahraničí rozumie najmenej 90 dní pobytu v
kalendárnom roku mimo území Slovenskej republiky.
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