Obec Martovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 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, v y d á v a s účinnosťou od 1.januára 2013 toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MARTOVCE
o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
číslo 2 /2012

Z Á K LA D N É

U S TAN O V E N I E

§1
Predmet úpravy
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") podľa zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov /ďalej len zákon / je úprava podmienok ukladania miestnych daní a
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“ ) sa platí
za odpad a drobný stavebný odpad, / okrem elektroodpadov/ ktorý vznikol na území obce
Martovce ( ďalej len obec).
Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady je kalendárny rok.

§2
Poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1/ Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods. 2 až 4 a
ods. 7 zákona.
2/ Platiteľom poplatku je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods. 5 zákona.

§3
Určenie poplatku
1/ Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
2/ Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona ako súčin sadzby poplatku a
počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník trvalý alebo
prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
-1-

3/ Ak poplatník podľa § 77 ods. 7 zákona plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej
domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej
domácnosti.
4/ Správca poplatku ustanovuje možnosť množstvového zberu pre právnickú osobu podľa § 77 ods.
2 písm. b) zákona, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona, ktorý je
oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania, pričom poplatok sa
v tomto prípade určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
5/ V prípade, že poplatník nevyužíva množstvový zber správca poplatku určuje poplatok
poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. b), c) zákona ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych
dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.

§4
Sadzba poplatku
1/ Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku takto:
a) u fyzickej osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona a u právnickej osoby podľa § 77 ods. 2
písm. b) zákona, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území
obce na iný účel ako na podnikanie: 0,0331 € na osobu a kalendárny deň.
b) u právnickej osoby podľa § 77 ods. 2 písm. b) zákona, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a u podnikateľa podľa
§ 77 ods. 2 písm. c) zákona, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na na účel podnikania množstvovým zberom, sadzba poplatku je: 0,0033 €//x 26
(počet odvozov v roku) x 140 l (resp. 110 l - objem zbernej nádoby)//.

§5
Ohlasovacia povinnosť
1/ Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a
splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona do jedného mesiaca:
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok
b) odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok; v prípade, ak došlo k
zmene už ohlásených údajov.
2/ Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácnosti (tzv.
platiteľ) je povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť údaje za každého poplatníka, za
ktorého plní poplatkovú povinnosť a ktorý má v nehnuteľnosti trvalý resp. prechodný pobyt, alebo
užíva, alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť platiteľa.
3/ Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti v
priebehu spoplatňovacieho obdobia, je povinný uviesť počet kalendárnych dní v príslušnom
kalendárnom roku, počas ktorých mal, alebo bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo
počas ktorých nehnuteľnosť v obci užíval, bude užívať alebo je oprávnený užívať, ako aj iné
rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi tieto skutočnosti.
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4/ Poplatník - právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c ) zákona je povinný
v ohlásení uviesť:
 obchodné meno, plný názov,
 IČO; ak je poplatník fyzická osoba, ktorá podniká, uvedie rodné číslo,
 presnú adresu sídla, miesto podnikania, miesta prevádzok na území obce,
 údaje o splnomocnenom zástupcovi, alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na
doručovanie písomností,
 číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť,
 údaje potrebné na vyrubenie poplatku (objem zbernej nádoby a počet zberných nádob,
frekvenciu odvozov, odberné miesta),
 zoznam právnických osôb, podnikateľov, ktoré využívajú pridelenú zbernú nádobu na základe
dohody; zoznam sa predkladá za každé odberné miesto.
5/ Ak poplatník podáva obci ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona, predloží spolu s ohlásením aj
potvrdenie preukazujúce odôvodnenosť ohlásenia.
6/ V prípade neohlásenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, jeho správca
vychádza z posledných jemu známych údajov.

§6
Vyrubenie poplatku
1/ Správca poplatku vyrubí poplatok platobným výmerom uvedením spôsobu platby na celé
zdaňovacie obdobie.
2/ Poplatníkovi - fyzickej osobe, podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona poplatok sa vyrubí platobným
výmerom podľa počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci podľa stavu
k 1.1. bežného spoplatňovacieho obdobia. V priebehu spoplatňovacieho obdobia správca poplatku
vyrubí alebo upraví poplatkovú povinnosť poplatníkovi platobným výmerom podľa počtu dní,
počas ktorých má evidovaný trvalý alebo prechodný pobyt na území obce.
3/ Poplatníkovi - právnickej osobe, ktorý využíva množstvový zber, sa vyrubuje poplatok
platobným výmerom, podľa počtu a objemu používaných zberných nádob a počtu odvozu, ktorý je
v obci stanovený zmluvou dodávateľom na každý druhý týždeň.
4/ Ak obec sama alebo na základe ohlásenia poplatníka zistí, že poplatok bol poplatníkovi
vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky
poplatku alebo poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom
období podľa okolností, ktoré nastali.

§7
Zníženie alebo odpustenie poplatku
1/ Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe
podkladov: že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
2/ Poplatník svoju písomnú žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku zašle správcovi
poplatku spolu s aktuálnymi dokladmi, ktoré potvrdzujú odôvodnenosť žiadosti. Týmito
dokladmi sú napr.: potvrdenie o pobyte v zahraničí, pracovná zmluva na výkon práce v zahraničí
v priebehu určeného obdobia, potvrdenie o sprostredkovaní práce v zahraničí v určenom období,
potvrdenie o štúdiu v zahraničí a pod.
3/ Správca poplatku zníži poplatok o 50% za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe
dokladov, že neužíva nehnuteľnosť viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
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§8
Splatnosť poplatku
1/ Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru poplatníkovi, ale poplatník
ho môže zaplatiť aj v dvoch rovnakých splátkach do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru a
do 31. septembra bežného spoplatňovacieho obdobia.
2/ Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu spoplatňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je
splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia platobného výmeru, pokiaľ správca poplatku neurčí v
platobnom výmere jeho splatnosť inak.
3/ Vyrubený poplatok podľa § 29 ods. 1 tohto VZN môže poplatník aj naraz v lehote prvej splátky.
4/ Poplatok sa platí v hotovosti v pokladnici obce, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo
vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

§9
Záverečné ustanovenia
1/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Martovce číslo 1/2011 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady účinného od 01.01.2012 zo dňa 14.12.2011.
2/Obecné zastupiteľstvo obce Martovce sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení k miestnym
daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa
20. decembra 2012 .
3/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.
V Martovciach dňa 20.12.2012

Ing. István Keszeg
starosta obce
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