Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble
č. 6/2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
§1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady ukladá a určuje s účinnosťou od 1. januára 2019 miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§2
Predmet poplatku
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, (ďalej len „poplatok“) sa
platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Vráble.
§3
Poplatník
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je
na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri ako vodná
plocha;
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie;
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na účel podnikania;
2. Ak má osoba podľa
a) ods. 1 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt aj prechodný pobyt poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu;
b) ods. 1 pís. a) v meste trvalý pobyt, 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;
c) § 3 ods. 1 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, platí iba raz
z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu;
3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa § 3, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom;
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti;
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c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou;
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju
užíva aj poplatník, alebo
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva
pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti
a pri tejto činnosti produkuje komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady;
§4
Platiteľ poplatku
1. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný
poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ide o bytový dom, poplatok vyberá a vybraný poplatok ručí
zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi; ak s výberom poplatku zástupca alebo
správca súhlasí. Ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, správca poplatku určí
spomedzi vlastníkov, alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre správcu
poplatku vyberie;
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej
len platiteľ);
2. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že správcovi odvedie poplatok priamo
poplatník; za odvedenie poplatku správcovi poplatku ručí platiteľ. Ak sa tak dohodnú, sú
povinní predložiť správcovi poplatku písomnú dohodu o platení poplatku poplatníkom
v lehote do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti.
3. Ak viacero poplatníkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov domácnosti prevziať na seba 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 oznámiť správcovi poplatku.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť v § 3 ods.1 a zaniká
dňom, ktorým skutočnosť zanikne.
5. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
§5
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 582/2004
Z. z. a v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi poplatku vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok.
Písomne v oznámení správcovi poplatku uvedie:
a) svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu; ak je poplatníkom osoba podľa § 3 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, (IČO) identifikačné číslo;
b) identifikačné údaje ostatných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
podľa § 4 ods. 3;
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 6. Spolu s oznámením predloží aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie, alebo odpustenie
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poplatku podľa § 8 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku
prostredníctvom správcu poplatku;
2. Každoročne do 31. januára je povinný podať oznámenie k poplatku platiteľ podľa
§ 3 ods. 1 písm. b) a c) (právnická osoba nepodnikajúca; právnická a fyzická osoba
podnikateľ) kde je rozhodujúci priemerný počet zamestnancov v priebehu roka pred
zdaňovacím obdobím. Táto povinnosť sa netýka platiteľov u ktorých je zavedený
množstvový zber.
3. Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku zmeny skutočností rozhodujúcich
na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti . Oznámenie o vzniku alebo zmene
v priebehu zdaňovacieho obdobia podáva písomne a to do 30 dní odo dňa, kedy tieto
skutočnosti nastali, najmä v prípade ak:
a) zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená;
b) žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený
užívať;
Poplatník vykoná oznamovaciu povinnosť písomným oznámením alebo vyplnením
formulára k oznamovacej povinnosti, ktorý si je povinný poplatník prevziať u správcu
poplatku;
c) ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ požiada o zavedenie
množstvového zberu komunálneho odpadu a ak splní podmienky na jeho zavedenie
(§ 14 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 79/2015 Zb. o odpadoch), u žiadateľa sa
zavedie množstvový zber komunálneho odpadu.
Žiadosť k oznámeniu množstvového zberu sa podáva na predpísanom formulári, ktorý je
zverejnený na webovej stránke mesta Vráble, alebo si ho môže poplatník osobne prevziať
u správcu poplatku.
4. Zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť mestu písomne do 30 dní
odo dňa kedy tieto skutočnosti nastali.
§6
Sadzba poplatku
1. Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku u subjektov, pri ktorých nie je zavedený
množstvový zber vo výške 0,0822 € na osobu a kalendárny deň:
a) pre fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a má v meste trvalý, prechodný pobyt,
alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie. Pri vzniku
poplatkovej povinnosti u fyzických osôb v priebehu kalendárneho roka sa vyrubí
poplatok za obdobie počas ktorého vznikla, sadzbou podľa ods. 1 písm. a), ako súčin
dennej sadzby a počtu kalendárnych dní za dané obdobie;
b) pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako podnikanie, ako súčin dennej sadzby,
počtu kalendárnych dní v danom roku a priemerného počtu osôb, ktoré sú
v predchádzajúcom kalendárnom roku s poplatníkom podľa § 3 ods. 1 písm. b)
v pracovnoprávnom, alebo inom obdobnom vzťahu, alebo štátnozamestnaneckom
pomere, alebo tvoria jeho štatutárny orgán, pričom vykonávajú svoju činnosť
v nehnuteľnostiach, ktorú poplatník užíva
alebo je oprávnený ju užívať,
nachádzajúcich sa v meste Vráble;
c) pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na účel podnikania je súčin dennej sadzby, počtu kalendárnych dní
v danom roku a priemerného počtu osôb , ktoré sú v predchádzajúcom kalendárnom
roku s poplatníkom podľa § 3 ods. 1 písm. c/ v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom
obdobnom vzťahu alebo tvoria jeho štatutárny orgán, pričom vykonávajú svoju
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činnosť v nehnuteľnostiach, ktoré poplatník užíva alebo je oprávnený užívať,
nachádzajúcu sa v meste Vráble.
Ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom započíta sa do počtu aj táto
osoba.
V prípade subjektov poskytujúcich ubytovacie služby sa do počtu priemerného počtu
osôb pripočíta aj počet lôžok zariadenia poplatníka, ktoré užíva alebo je oprávnený
užívať v meste Vráble.
2. Správca poplatku stanovuje hodnotu koeficientu 1.
3. Množstvový zber komunálneho odpadu:
a) poplatok u poplatníka, u ktorého sa realizuje množstvový zber komunálneho odpadu
sa určí ako súčin sadzby za 1 liter odpadu, počtu vývozov za rok v závislosti od
periodicity vývozov, objemu nádoby v litroch a počtu zberných nádob, ktoré poplatník
užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov;
b) množstvový zber je zber komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov,
pri ktorom pôvodca platí poplatok ustanovený vo výške, ktorá je priamo úmerná
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných daným pôvodcom za daný čas;
c) správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku u subjektov pri ktorých je zavedený
množstvový zber vo výške 0,0300 €/1 liter komunálneho odpadu;
d) Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad vo výške
0,0350 €/1 kilogram drobného stavebného odpadu.
§7
Vyrubenie a splatnosť
1. Poplatok vyrubí správca poplatku rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
Takto vyrubený poplatok je splatný:
 u fyzických osôb:
a) poplatok za 1 osobu - je splatný naraz v celej sume do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia;
b) poplatok za 2 a viac osôb - je splatný v štyroch splátkach a to najneskôr
do 30. apríla, 30. júna, 30. augusta, 30. septembra zdaňovacieho obdobia;
Vyrubený poplatok možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak vyrubený v splátkach.
V prípade vzniku poplatkovej povinnosti a vyrubenia poplatku v priebehu roka je
poplatok splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 u právnických osôb a podnikateľov:
a) poplatok do 300 € je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia;
b) poplatok od 301 € a viac - je splatný v štyroch splátkach a to najneskôr
do 30. apríla, 30. júna, 30. augusta, 30. septembra zdaňovacieho obdobia;
Vyrubený poplatok možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyrubený v splátkach.
Poplatok vyrubí správca poplatku rozhodnutím do 15. marca bežného
kalendárneho roka s uvedením sadzby poplatku na celé zdaňovacie obdobie,
t. j. obdobie celého roka.
Poplatok sa platí v eurách v hotovosti - do pokladne mesta alebo bezhotovostne peňažným
prevodom na účet mesta Vráble uvedený v rozhodnutí.
Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až
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do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. V tomto
do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

prípade je poplatok splatný

Ak bude rozhodnutie platiteľovi doručené po splatnosti jednej alebo viacerých splátok
určených v ods. 1), poplatník je povinný uhradiť túto už splatnú časť poplatku do 15 dní
od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
§8
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Mesto poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže splnenie podmienok
na zníženie poplatku a predloží podklady, ktoré mesto určilo všeobecne záväzným
nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo nezdržiaval
na území mesta:
a) študentom stredných škôl a vysokých škôl študujúcim v SR mimo mesta Vráble
s prechodným ubytovaním v mieste štúdia vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku;
- potvrdenie o návšteve školy a o ubytovaní v študentskom domove, prípadne
preukázanie iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia
b) občanom pracujúcim v SR mimo mesta Vráble s prechodným ubytovaním v mieste
zamestnania vo výške 50 % ročnej sadzby poplatku;
- potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že
v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo mesta Vráble, vrátane dokladu,
ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce.
c) občanom pracujúcim v zahraničí vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku ;
- potvrdenie od zamestnávateľa o turnusovej práci, potvrdenie činnosti vykonávanej
na základe živnostenského oprávnenia v zahraničí, doklad o ubytovaní v mieste
zamestnania, potvrdenie agentúry sprostredkujúcej prácu v zahraničí
d) občanom žijúcim na prechodnom pobyte vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku ;
- potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku za komunálny odpad ktorý
preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce.
Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na daný druh
úľavy, musia byť aktuálne a nie je možné ich nahradiť čestným prehlásením.
Poplatník si uplatňuje nárok na zníženie poplatku podľa § 8 ods. 1) písm. a) až d)
v príslušnom kalendárnom roku podaním žiadosti a doložením dokladov najneskôr
do 31. januára.
U prípadov vzniknutých v priebehu zdaňovacieho obdobia do 30 dní odo dňa vzniku
skutočnosti. V opačnom prípade bude zníženie poplatku dané od dátumu podania žiadosti.
Žiadosti o úľavu u prípadov vzniknutých v priebehu zdaňovacieho obdobia možno podávať
najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
Poskytnutie úľavy je podmienené splnením si ohlasovacej povinnosti.
Uplatniť úľavu poplatku môže poplatník aj za osoby v spoločnej domácnosti, za ktoré plní
povinnosti poplatníka.
V prípade, ak má občan nedoplatky na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
nevzniká mu nárok na zníženie poplatku podľa § 8 ods. 1 písm. a) až d).
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2. Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže splnenie
podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré mesto určilo všeobecne
záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo
nezdržiaval na území mesta:
a) študentom stredných škôl a vysokých škôl študujúcim v zahraničí vo výške 100 %
z ročnej sadzby poplatku;
- potvrdenie o návšteve školy deklarujúce štúdium v zahraničí
b) občanom ,ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú v zahraničí vo výške 100 %
z ročnej sadzby poplatku;
- aktuálne potvrdenie o pobyte v zahraničí z príslušného úradu vrátane sobášneho
listu
- aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa, aktuálna pracovná zmluva, resp. pracovné
povolenie v zahraničí
- aktuálne potvrdenie o úhrade poplatkov v zahraničí
c) občanom umiestneným viac ako 90 dní v zdaňovacom období v zdravotníckom alebo
nápravnovýchovnom zariadení vo výške 100 % za preukázané obdobie;
- potvrdenie o hospitalizácii
- potvrdenie o umiestnení v nápravnovýchovnom zariadení
d) občanom umiestneným dlhodobo v zariadení sociálnych služieb vo výške 100 %
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb – platí po celú dobu pobytu
v zariadení
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj preklad.
V prípade, že dlhodobý pobyt v zahraničí pokračuje aj v ďalšom roku, je možné doklad
k žiadosti nahradiť čestným prehlásením poplatníka, alebo osoby s ktorou žil v spoločnej
domácnosti pred odchodom do zahraničia.
Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na daný druh úľavy
a musia byť aktuálne .
§ 9
Vrátenie poplatku
Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených v tomto VZN.
§ 10
Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
v jednotlivých prípadoch vyrubený poplatok znížiť, alebo odpustiť rozhodnutím a to najmä
u poplatníka, u ktorého je počet rodinných príslušníkov vrátane žiadateľa 5 a viac osôb,
s prihliadnutím na konkrétnu sociálnu situáciu piatej osobe a ďalším osobám, ak nie sú
zárobkovo činné. Za rodinného príslušníka sa v tomto prípade považujú otec, matka a deti
poplatníka.

Strana 6 z 7

§ 11
Zaokrúhľovanie
Poplatok zaokrúhľujeme na euro centy nadol na dve desatinné miesta.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 12/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
§ 13
Účinnosť
Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Vrábľoch dňa 12. 12. 2018
uznesením č. 15/2018 a nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2019.
Ing. Tibor Tóth
primátor mesta Vráble
v. r.
Návrh zverejnený dňa: 27. 11. 2018
Vyvesené dňa: 17. 12. 2018
Nadobúda účinnosť: 1. 1. 2019
Za správnosť a úplnosť: Imrich Vojtek, vedúci OPČaSMM MsÚ Vráble
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