ÚPLNÉ ZNENIE
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE SUČANY
č. 2/2012
V ZNENÍ DODATKU č. 1 z 6. 11. 2014 a DODATKU č. 2 z 14.12.2015
Všeobecné záväzné nariadenie
obce Sučany č. 2/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch 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 predpisov 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 zákona č. 582/2004 Z.z.) vydáva toto Všeobecného záväzné
nariadenie Obce Sučany
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sú ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z.z., ktoré obec týmto VZN upravuje nižšie
uvedeným spôsobom.
§2
Základné ustanovenie
Obec Sučany týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2013 miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Predmet poplatku
Znenie účinné do dňa 30. júna 2016:
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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.
Znenie účinné od dňa 1. júla 2016:
Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
§4
Poplatník
1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorý je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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 zastavenom území obce okrem lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti 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.
2. U poplatníkov podľa ods. 1. písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov evidenci
obyvateľstva Obecného úradu v Sučanoch (trvalý a prechodný pobyt)
3. Poplatok platí:
a) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec,
c) poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1, a
zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§5
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho
ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z..
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie 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.
§6

Množstvový zber
V obci Sučany je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.
§7
Určenie poplatku
1. Obec určí poplatok za zdaňovacie obdobie ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt
alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm.
c).
2. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet:
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom
období poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm b) alebo c) v pracovnoprávnom 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 alebo prechodný pobyt a
b) priemerného počtu
1) hospitalizovaných 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 tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
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 pohostinné služby a ak sa u tohto
poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období
priemerný počet podľa prvého bodu.
3. Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta podľa
odseku 2, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet
osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom
ustanoveným obcou, pričom koef. nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1.
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa ods. 2 písm. b).
4. Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 2 je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v
nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať svoju činnosť, alebo
b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a)
1) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do
konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť
podľa § 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
2) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do

konca zdaňovacieho obdobia.
5. Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a ktorá je súčasne fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je jej miesto trvalého alebo
prechodného pobytu a v tejto obci nemá zriadenú prevádzkáreň, poplatok za komunálny
odpad platí iba raz z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.
6. Pri množstvovom zbere komunálneho odpadu obec určí poplatok za komunálny odpad ako
súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov.
7. Pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín obec určí
poplatok za drobný stavebný odpad ako súčin sadzby a objemu tohto odpadu zisteného na
základe potvrdenia /vážneho lístku/ o množstve skutočne odobratého drobného stavebného
odpadu bez obsahu škodlivín na určenom odbernom mieste v obci /zbernom dvore/.
§8
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, ročné číslo, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak
je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno
alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie popklatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa keď
tieto nastali.
§9
Sadzby poplatku
1. Obec Sučany stanovuje sadzbu poplatku 0,047 € za osobu a kalendárny deň v prípadoch,
na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber.
2. Obec Sučany stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku za komunálny odpad vo
výške 0,047 € za jeden kg komunálneho odpadu.
3. Obec Sučany stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad
bez obsahu škodlivín vo výške 0,015 EUR za jeden kg drobného stavebného odpadu bez
obsahu škodlivín.
4. Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov vždy zaokrúhli na dve desatinné miesta nadol.
§ 10
Postup obce pri vyrubovaní poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok za komunálny odpad roz hodnutím za celé zdaňovacie obdobie, v ktorom bude stanovená splatnosť tohto poplatku.
2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

§ 11
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere
1. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu platia poplatok za
komunálny odpad na základe písomného predpisu doručeného Obcou Sučany.
2. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v
písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Sučanoch.
3. Obec vyberie poplatok za drobný stavebný odpad v hotovosti priamo do pokladne obce
cez príjmový pokladničný doklad, bez vydania rozhodnutia, a to na základe predloženého
vážneho lístka od poplatníka.
4. Zo strany obce je priebežne vykonávaná kontrola plnenia oznamovacej povinnosti
poplatníkov o množstve uloženého drobného stavebného odpadu do zberného dvora. V
prípade zistenia nesúladu bude poplatníkovi poplatok za drobný stavebný odpad vyrúbený
dodatočne vydaním rozhodnutia, v ktorom bude stanovená splatnosť tohto poplatku.
§ 12
Vrátenie poplatku
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti do
30 dní odo dňa preukázania skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti.
Nárok na vrátenie poplatku je potrebné preukázať hodnoverným dokladom, najmä dokladom
uvedeným v § 13 a § 14.
§ 13
Zníženie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby 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 Sučany.
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo Obce Sučany, a to:
a) potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
c) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
d) potvrdením, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí /na základe
potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí atď./,
e) potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa
nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,
f) doklad o skutočnosti uvedenej v ods. 5.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku je potrebné

dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné
nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31. 12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2 nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
5. Obec ustanovuje zníženie poplatku o 50% poplatníkovi, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne
bezvládna fyzická osoba.
§ 14
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 Sučany.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo Obce Sučany, a to:
- potvrdenie o úhrade poplatku za komunálny odpad v inej obci,
- potvrdenie nápravno-východného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou,
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
- potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove,
- potvrdenie o trvalom pobyte v zahraničí vystavenom príslušným matričným úradom,
- potvrdením z pracovného úradu v zahraničí o evidencií v zozname nezamestnaných.
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. Doklad nie je možné
nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
Poplatníkovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia poplatku.
§ 15
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 16
Záverečné ustanovenie
1/ Správu o poplatkoch za komunálny odpad a drobné stav. odpady vykonáva Obec Sučany.
2/ Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.
3/ Návrh VZN o poplatku za komunálny odpad obce Sučany bol vyvesený na

pripomienkovanie občanom dňa 19.11.2012 a zvesený dňa 7.12.2012.
4/ Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch sa uznieslo na tohto VZN Obce Sučany na svojom
zasadnutí dňa 6.12.2012, zverejnené bolo dňa 7.12.2012 a nadobúda účinnosť dňom
1.1.2013.
5/ Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN o komunálnom odpade č. 8/2008 v znení dodatku
č. 3/2011.
JUDr. Jozef Petráš, CSc.
starosta obce

