Všeobecné záväzné nariadenie obce Dubové
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 2 /2021 na kalendárny rok 2022
Obec Dubové v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a 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
ustanovuje toto všeobecné záväzné nariadenie
ÚVODNÉ

USTANOVENIE
Čl. 1

Obecné zastupiteľstvo v Dubovom podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, 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 predpisov
z a v á d z a s účinnosťou od 01. januára 2022
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dubové v zdaňovacom období 2022.
Čl. 2
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania
s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré
sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spojené s nedôsledným triedením oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu, drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce okrem elektro odpadov a použitých batérií.
Čl. 3
Poplatník
1. Poplatok platí, ak nie je ďalej ustanovené inak, poplatník, ktorým je
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, 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( 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 /fyzická alebo právnická osoba/, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

2. Ak má soba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu. Ak má soba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt a alebo prechodný
pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s
poplatníkom podľa Čl. 3 a v zmysle § 77 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4. Obec stanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok
ručí:
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak
ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správa súhlasí,
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ “)
5. Platiteľ a poplatník sa môže písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
6. Ak viacero poplatníkov podľa Čl. 3 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka,
ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba,
ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti,
ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná bezodkladne písomne
oznámiť obci
7. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v Čl. 3 a zaniká dňom
ktorým táto skutočnosť zanikne.
Čl. 4
Sadzba poplatku
1. Obec Dubové ustanovuje paušálny poplatok za zdaňovacie obdobie:
a) fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, fyzickú osobu, ktorá je
oprávnená na území obce užívať alebo užíva nehnuteľnosť 0,0767 € za osobu a
kalendárny deň
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce Dubové na iný
účel ako na podnikanie je súčin sadzby 0,0767 € za zamestnanca a kalendárny deň
a priemerný počet zamestnancov za predchádzajúci rok vynásobený koeficientom 1
c) fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce Dubové , ktorá poskytuje reštauračné, kaviarenské a iné
pohostinské služby, sadzba na kalendárny deň je 0,0155 € za 1 miesto.
d) Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je
0,060 € . Poplatok je občan povinný uhradiť na základe potvrdenky od zbernej spoločnosti
do 5 dní do pokladne Obecného úradu Dubové alebo na účet Obce Dubové – číslo účtu:
IBAN SK28 5600 0000 0097 0536 3005

Čl. 5
Oznamovacia a evidenčná 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, rodné číslo, adresu trvalého alebo prechodného pobytu
(ďalej len identifikačné údaje), v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona č.
582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov aj identifikačné údaje za ostatných členov
domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b/ alebo c/ citovaného
zákona – názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídla alebo
miesto podnikania a identifikačné číslo
b) Uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
c) Ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona č. 582/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo
odpustenie poplatku
2. 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.
3. Občan môže drobný stavebný odpad z opráv alebo rekonštrukcií domov, bytov a iných
priestorov vyviezť na svoje náklady na skládku – Marius Pedersen, a.s. – Lieskovská cesta,
Zvolen v dňoch pondelok až piatok alebo pristaviť kontajner, kde náklady spojené
s prepravou drobného stavebného odpadu a uloženia odpadu na skládku hradí občan

Čl. 6
Vyrubenie a platenie poplatku
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2. Počas zdaňovacieho obdobia správca dane upraví poplatok rozhodnutím na základe
oznamovacej povinnosti v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za odpady v znení zmien a doplnkov
3. Vyrubený poplatok je splatný v lehote alebo splátkach určených správcom dane v
rozhodnutí
4. Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu
dane vedeného v Prima Banka Slovensko, a.s. číslo účtu: IBAN SK28 5600 0000 0097 0536
3005 alebo v hotovosti v pokladni obecného úradu na základe identifikačných údajov
uvedených v rozhodnutí.
5. 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

Čl. 7
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 ustanovených vo všeobecnom záväznom
nariadení
2. Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods.1 zákona
o miestnych daniach:
- zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu
- zánik vlastníckeho práva alebo práva užívať nehnuteľnosť
- zrušenie podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia
- iné doklady preukazujúce skutočnosti na vrátenie poplatku
3. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže splnenie
podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku a predloží doklady, ktoré sú určené
v tomto všeobecnom záväznom nariadení, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
Obec môže na základe písomnej žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Doklady k zníženiu poplatku:
a) potvrdenie od zamestnávateľa na území SR, že poplatník v zdaňovacom období
vykonáva prácu mimo obce Dubové (nie pracovná zmluva) a doklad, ktorý
preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce
b) potvrdenie o návšteve školy v SR s pobytom na internáte/priváte
Obec po predložení uvedených dokladov k zníženiu poplatku zníži poplatok na ½
sadzby ročného poplatku.
Doklady k odpusteniu poplatku:
a) potvrdenie o štúdiu v zahraničí
b) potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí
c) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje
odpustenie poplatku
d) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí
e) potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, meste, kde sa zdržiava
f) doklad o umiestnení občana v ústave sociálnej starostlivosti alebo v domove
dôchodcov mimo územia obce
g) potvrdenie o výkone trestu
V prípade, že doklad podľa ods.3 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 3, musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na
ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie poplatku a z dokladu musí byť zrejmé od kedy a
do kedy je poplatník mimo obce. V prípade, že z dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní
pobytu poplatníka mimo obce, obec môže vyzvať poplatníka o jeho doplnenie, resp. o
predloženie iného dokladu.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Dubové č. 3 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 14.12.2020.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Dubové sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 uznieslo dňa 14.12.2021
(3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.

Anna Janovicová
starostka obce
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