Obec Trenčianske Bohuslavice
913 07 Trenčianske Bohuslavice č.135, IČO 00312061
Obec Trenčianske Bohuslavice na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov
vydáva

Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Článok 1
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „ poplatok“)
sa platí za komunálne odpady okrem elektro odpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor alebo akúkoľvek nehnuteľnosť v
zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností
evidovaný ako vodná plocha ( ďalej len „nehnuteľnosť“),
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.
(3) Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 79 ods. 1 pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená
užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania, množstvový zber.
(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v odseku 2. ustanovenia a zaniká dňom, ktorým skutočnosť zanikne.

Článok 2
Sadzba poplatku
Obec ustanovuje sadzbu poplatku za zdaňovacie obdobie, t.j. na kalendárny rok nasledovne :
a) Pre fyzickú osobu, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území obce, alebo ktorá na
území obce užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, je vlastníkom nehnuteľností a
nie je prihlásená na trvalý alebo prechodný pobyt správca poplatku v zmysle § 78 ods. 1
písmeno b) ustanovuje sadzbu poplatku 0,0795 Eur za osobu a kalendárny deň (pri objeme
zbernej nádoby 110 l a 120 l a frekvencii vývozu 1 krát za 14 dní).
b) Pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, ktorí využívajú
množstvový zber, v zmysle § 78 ods. 1 písmeno a) , § 78 odst. 4
c) Pre právnickú osobu a podnikateľa pri požiadavke na množstvový zber (§ 79 ods. 1
zákona) správca dane ustanovuje sadzby poplatkov nasledovne:
Objem zbernej nádoby
v litroch
110 l,
120 l
1100 l

Frekvencia vývozu
1 x za dva týždne
1 x za dva týždne
1 x za dva týždne

Sadzba poplatku
v €/ liter
0,0280
0,0280
0,0280

Poplatok
v €/rok
80,00
87,30
800,80

d) Podnikateľ si musí zabezpečiť primeraný počet zberných nádob, zodpovedajúcich
množstvu vyprodukovaného komunálneho odpadu, minimálny počet 1ks . Výpočet
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za zdaňovacie obdobie
sa zaokrúhľuje smerom nadol.

Článok 3
Určenie poplatku

(1) Obec určuje poplatok za zdaňovacie obdobie v zmysle § 79 odst.2 písm. a) zákona ako súčin
sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude
mať poplatník podľa § 77 odst. 2 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt.
(2) Obec určuje pri množstvovom zbere poplatok v zmysle § 79 odst.1 ako súčin frekvencie
odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Článok 4
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

(1) Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie podľa počtu osôb
prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci so stavom k 01.01. bežného
zdaňovacieho obdobia. V priebehu zdaňovacieho obdobia obec vyrubí, alebo upraví
poplatkovú povinnosť poplatníkovi rozhodnutím podľa počtu dní, počas ktorých má evidovaný
trvalý alebo prechodný pobyt na území obce, prípadne počas ktorých je na území obce
oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Pri zmene skutočností rozhodujúcich pre
poplatkovú povinnosť rozhodnutím upraví poplatkovú povinnosť poplatníka
(2) Poplatníci uvedení v § 77 odst. 2 písm. a) okrem tých, ktorí sú prihlásení k trvalému alebo
prechodnému pobytu na území obce, sú povinní podať správcovi poplatku ohlásenie poplatku
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti na tlačive, ktorého vzor vydal správca
poplatku ( príloha č. 1 )
(3) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti (príloha č. 2) a uviesť:
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len identifikačné údaje, v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných
členov domácnosti, ak je poplatníkom fyzická osoba,
b) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania
a identifikačné číslo ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ
c) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77
ods. 7 zákona o miestnych daniach,
d) údaje rozhodujúce na určenie poplatku
e) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
(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, kedy
tieto nastali.
(5) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(6) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje
jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej

Článok 5
Množstvový zber
(1) Poplatníci (podnikatelia a právnické osoby) uvedení v § 77 odst. 2 písm. b), c), ktorí budú
využívať množstvový zber, sú povinní do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia
a v priebehu zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať
správcovi poplatku, že využívajú množstvový zber, t.j. predložia vyplnené tlačivo : Využívanie
a vyúčtovanie množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavbné odpady ( príloha
č. 3) . Na základe tohto tlačiva vyrubí obec ako správca poplatku s použitím § 83 odst. 1 zákona
poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
(2) V priebehu zdaňovacieho obdobia nie je možná u poplatníka zmena systému zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(3) V prípade, že poplatníci nepreukážu správcovi dane do 31.1. bežného zdaňovacieho
obdobia ustanovený spôsob využívania množstvového zberu, správca dane vyrubí
poplatkovú povinnosť rozhodnutím.
(4) Zmenu a ukončenie využívania množstvového zberu sú poplatníci uvedení v § 77 ods. 2
písm. b), c) zákona povinní realizovať ku dňu zmeny a ukončenia vývozu zberných
nádob,
vyplnením tlačiva : „Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu za komunálneho odpadu
a drobné stavebné odpady“. Pri ukončení využívania množstvového zberu je poplatník povinný
predložiť doklad preukazujúci zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť.

Článok 6
Zníženie, odpustenie alebo vrátenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikne povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecnom záväznom
nariadení.
(2) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok
na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila
všeobecným záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava,
alebo nezdržiaval na území obce. Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 82 odst. 2 zákona,
že odpustí alebo zníži poplatok na základe žiadosti (príloha č. 1) a dokladov preukazujúcich
nárok na odpustenie nasledovne:
a) fyzická osoba, ktorá preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava, alebo
zdržiavala v zahraničí. Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú aktuálne
potvrdenia: potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva, potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
o pobyte na území iného štátu, príp. čestné vyhlásenie osôb, ktoré bývajú dlhodobo
v zahraničí, doklady je potrebné predložiť k žiadosti
b) občan, ktorý preukáže, že zaplatil poplatok za komunálny odpad v mieste trvalého
alebo prechodného bydliska (potvrdenie z iného obecného resp. mestského úradu o zaplatení
poplatku,
c) občan, ktorý je umiestnený v ústave na výkon trestu odňatia slobody,

d) študent, ktorý navštevuje školu so sídlom na území SR, je ubytovaný v zariadení
poskytujúcom ubytovanie, na splnenie podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku
poskytne poplatník obci údaje v rozsahu : meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia
žiaka alebo študenta, údaje sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta
prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup, potvrdenie
o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste ubytovania,
e) študent, ktorý navštevuje školu mimo územia SR je ubytovaný v zariadení poskytujúcom
ubytovanie. Dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku je potvrdenie o návšteve
školy a potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste ubytovania. Doklady je
potrebné predložiť opatrené úradným prekladom t. j. v štátnom jazyku SR ,
f) poplatník FO , ktorý pracuje mimo trvalého bydliska, dokladom preukazujúcim dôvod
odpustenia poplatku je potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovná zmluva a potvrdenie
o zaplatení poplatku v mieste ubytovania.
(3) Ak si žiadateľ neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku v stanovenej lehote
(vždy do 31. januára) a nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie prípadne úľavu z
poplatku mu zaniká.
(4) Obec v zmysle § 82 odst. 2 zákona ustanovuje, že na základe žiadosti poplatníka a dokladov
preukazujúcich dôvod zníženia poplatku zníži v bežnom zdaňovacom obdobie nasledovne :
a) o 50 % , t.j. sadzba je určená na 0,0398 EUR /osoba/deň , ak je držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Dokladom preukazujúcim dôvod
poskytnutia poplatkovej úľavy k 01.01. bežného zdaňovacieho obdobia je preukaz ŤZP
b) o 50% , t. j. sadzba určená na 0,0398 EUR/osoba/deň, ak FO študuje mimo obce, je
ubytovaná v zariadení poskytujúcom ubytovanie. Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia
poplatkovej úľavy je potvrdenie ubytovacieho zariadenia o spôsobe ubytovania)
c) o 50% t.j. sadzba určená na 0,0398 EUR/osoba/deň, ak FO pracuje mimo trvalého bydliska
(s výnimkou denne dochádzajúcich). Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej
úľavy. Pracovná zmluva ( príp. potvrdenie zamestnávateľa) a potvrdenie o prechodnom pobyte
v mieste pracoviska ( prípadne potvrdenie ubytovacieho zariadenia o spôsobe ubytovania).
d) o 5,- Eur /osoba/rok - fyzické osoby, ktoré majú 65 rokov a viac.
e) 100% , t.j. sadzba určená na 0 EUR/osoba/deň, ak sa FO celoročne zdržiava mimo miesta
trvalého pobytu
Obec ustanovuje v zmysle § 82 a § 83 zákona, že zníži alebo odpustí poplatok v zmysle tohto
VZN len v prípade, ak si poplatník plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované žiadne
nedoplatky.
Žiadosti o odpustenie alebo zníženie poplatku za zdaňovacie obdobie a doklady preukazujúce
dôvod odpustenia alebo zníženia poplatku je poplatník povinný predložiť v obci v bežnom
zdaňovacom období. V prípade nepredloženia žiadosti dokladov v obci v stanovenej lehote,
obec predmetný poplatok v príslušnom zdaňovacom období nezníži. Jednotlivé druhy zníženia
poplatku nie je možné uplatniť súčasne a je možné ich uplatniť len jedenkrát ročne. V
prípade zistenia porušenia podmienok preukazujúcich odpustenie alebo zníženie
poplatku, obec do vyrubí alikvotnú časť poplatku .

§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje VZN č. 6/2017, ktoré nadobudlo
účinnosť od 01.01.2018.
2.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Trenčianske Bohuslavice č. 6/2019 bol
vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle Obce Trenčianske
Bohuslavice dňa 21.11.2019 a zvesený dňa 09.12.2019 bez pripomienok.

3.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Trenčianske Bohuslavice č. 6/2019 sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice dňa 09.12.2019 uznesením
č. 116/2019.

4.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Bohuslavice č. 6/2019 bolo vyvesené na
úradnej tabuli obce a zverejnené na webovom sídle Obce Trenčianske Bohuslavice dňa
11.12.2019 a zvesené dňa 27.12.2019.

5.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Bohuslavice č. 6/2019 nadobúda
účinnosť dňa 27.12.2019 (t. j. pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce po jeho schválení).

Darina Jurigová
starostka obce
Trenčianske Bohuslavice

Príloha č. 1 k VZN č. 6 /2019

O B EC

Trenčianske Bohuslavice

OHLÁSENIE K POPLATKU ZA KO a DSO NA ROK ........................
I. ÚDAJE O POPLATNÍKOVI
Meno a priezvisko...............................................................dát. nar. ..............................
Adresa trvalého alebo prechodného pobytu ...................................................................

II. ODPUSTENIE alebo ÚĽAVA MIESTNEHO POPLATKU
a, za obdobie, v ktorom poplatník preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo
zdržiaval v zahraničí (študenti a pracujúci v zahraničí s dĺžkou trvania jeden rok na základe
pracovného povolenia *
b, občan, ktorý preukáže, že zaplatil poplatok za komunálny odpad v mieste trvalého alebo
prechodného bydliska (potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte, potvrdenie
o zaplatení poplatku v mieste trvalého alebo prechodného pobytu ). *
c, študenti s prechodným pobytom v mieste školy(potvrdenie o návšteve školy, ubytovacieho
zariadenia)*
d, pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska a s prechodným pobytom v mieste
pracoviska (potvrdenie o zamestnaní, potvrdenie ubytovacieho zariadenia) *
e, občan úplne bezvládny (preukaz ZŤP/S) *
V Trenčianskych Bohuslaviciach, dňa ..........................

...............................................
podpis
* hodiace sa podčiarknite
Prílohy:
- Potvrdenie od zamestnávateľa
- Potvrdenie o návšteve školy
- Potvrdenie o zaplatení komunálneho odpadu v mieste ubytovania
V zmysle § 7 zákona 426/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že
súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti ako aj ďalších osobných údajov
nevyhnutných pre účel vyhotovenia rozhodnutia. Súhlas na spracúvanie sa poskytuje na dobu neurčitú a môže
byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia doručeného obci Trenčianske Bohuslavice.

Príloha č. 2 k VZN č.6 /2019
(pre fyzické osoby)

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
z dôvodu zmeny poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
(zákon 582/2004 Z. z. § 80)

Meno a priezvisko platiteľa:.........................................................................................
Rodné číslo

:.........................................................................................

Spoplatňované osoby

:.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................

Adresa trvalého pobytu

:..........................................................................................

Adresa prechodného pobytu :.........................................................................................
Oprávnenie užívania nehnuteľností na adrese:...............................................................
Dôvod k zmene ohlásených údajov:...............................................................................
K zníženiu/odpusteniu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad prikladám
nasledovné doklady:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
V Trenčianskych Bohuslaviciach, dňa.................

.....................................................
podpis
V zmysle § 7 zákona 426/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že
súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti ako aj ďalších osobných údajov
nevyhnutných pre účel vyhotovenia rozhodnutia. Súhlas na spracúvanie sa poskytuje na dobu neurčitú a môže
byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia doručeného obci Trenčianske Bohuslavice.

Príloha č. 3 k VZN 6/2019
(pre právnické osoby)

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
z dôvodu zmeny poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
(zákon 582/2004 Z. z. § 80)

Obchodné meno :.........................................................................................
Oprávnený konať :.......................................................................................
Sídlo :...........................................................................................................
IČO :............................
Adresa miesta podnikania :.....................................................................................................
Dôvod k zmene ohlásených údajov:........................................................................................
..................................................................................................................................................
K zníženiu/odpusteniu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad prikladám
nasledovné doklady:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

V Trenčianskych Bohuslaviciach, dňa............................

.....................................................

