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Obec Dvory nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a §11 ods. 4. písm. d/, e/ a g/ zákona
Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /Ďalej
len zákon o obecnom zriadení/ a ustanoveniami § 2 ods. 2, § 77 – 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov vydáva s účinnosťou od 1. januára 2021 a na ďalšie zdaňovacie obdobia:
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE DVORY NAD ŽITAVOU
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
ČÍSLO
/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou na základe § 11 ods. 4 písm. d/ a e/ Zákona
o obecnom zriadení a podľa desiatej časti zákona NR SR 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 zákon o miestnych daniach) rozhodlo o podmienkach určovania a vyberania
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dvory nad Žitavou počnúc
dňom 1. január 2021.
§1
Úvodné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou zaviedlo miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady Všeobecne záväzným nariadením č. 20/2004 v zmysle § 103 ods. 1
zákona o miestnych daniach od 1. januára 2005.
2. Základné ustanovenia o poplatku za komunálne odpady sú uvedené v zákone o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „ VZN“ ) stanovuje sadzby poplatku, hodnotu
koeficientu, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku
alebo jej pomernej časti, podklady potrebné k vráteniu poplatku alebo pomernej časti
poplatku, zníženie alebo odpustenie poplatku.
4. Správcom poplatku za komunálne odpady okrem elektro odpadov a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikli na území obce Dvory nad Žitavou je obec Dvory nad Žitavou.

§2
Sadzby a určenie poplatku
1. Poplatok sa platí za:
a) Činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) Činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov,
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 prepisu.
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2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je
na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
(napr. nájomca bez trvalého alebo prechodného pobytu),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie.
3. Poplatníci – fyzické osoby (ďalej len „FO“) podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych
daniach:
a) Sadzba poplatku pre poplatníkov FO sa stanovuje podľa § 78 ods. 1 písm. b) zákona
o miestnych daniach predstavuje sumu: 0,05754 eur/na osobu a deň.
Sadzba poplatku na 1 osobu/deň: 0,05754 eur.
Počet kalendárnych dní za zdaňovacie obdobie: 365
Poplatok za zdaňovacie obdobie na 1 osobu: 21,00 eur
b) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je vo výške 0,0150 eur
za 1 kg
4. Poplatníci – Právnické osoby (ďalej len „PO“), podnikatelia podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona
o miestnych daniach si môžu vybrať z dvoch možností spôsobu platby a to:
a) podľa priemerného počtu zamestnancov:
- Sadzba poplatku pre poplatníkov PO a podnikateľov v zmysle § 78 ods. 1 písm. b) zákona
o miestnych daniach predstavuje sumu 0,05754 Eur/ na pracovníka a deň.
b) podľa počtu a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník používa
- Sadzba poplatku pre poplatníkov (PO) a podnikateľov v zmysle § 78 ods. 1 písm. a) zákona
o miestnych daniach predstavuje sumu
0,0220 eur/ na 1 liter zbernej nádoby (0,0220 x 120 l x 26 vývoz = 68,64 eur).
- Určenie poplatku sa stanoví v zmysle § 79 ods. 1 zákona o miestnych daniach ako súčin
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník používa v súlade
so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
c) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je vo výške 0,0150 eur
za 1 kg.
5. Náklady na zbernú nádobu:
a) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad obec zahrnie do poplatku
vo výške obstarávacej ceny zbernej nádoby.
b) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadkov
obec zahrnie do poplatku vo výške obstarávacej ceny zbernej nádoby.
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§3
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
Poplatník poplatok môže uhradiť:
a) prevodom z účtu na účet správcu dane, ktorý bude uvedený v rozhodnutí. Pre identifikáciu
platby je nutné uvádzať pri bezhotovostnom platobnom styku variabilný symbol, ktorý bude
uvedený v rozhodnutí,
b) platbou v hotovosti v pokladni správcu dane.
§4
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Vrátenie poplatku
Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže splnenie
nasledovných podmienok:
- zánik trvalého alebo prechodného pobytu v obci,
- zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako
na podnikanie,
- zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2. Zníženie poplatku
Obec poplatok zníži o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov,
že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
Podkladmi pre zníženie poplatku je:
a) potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom
období vykonáva prácu mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „SR“),
b) doklad o ubytovaní mimo územia SR, v prípade fyzickej osoby podnikajúcej na základe
živnostenského alebo iného oprávnenia,
c) doklad o registrácii pobytu mimo územia SR,
d) potvrdenie o návšteve školy – ak študent navštevuje školu so sídlom mimo územia SR,
e) doklad, ktorý preukazuje ubytovanie poplatníka mimo územia obce alebo doklad o zapojení
sa do systému zberu komunálneho odpadu za príslušné zdaňovacie obdobie mimo územia
obce.
Ak sa predkladajú potvrdenia v rozsahu pís. a) až d) bodu 2 v cudzom jazyku (okrem jazyku
národnostnej menšiny), poplatník je povinný predložiť buď preklad potvrdenia v jazyku
slovenskom alebo doložiť čestné prehlásenie, v ktorom stručne uvedie obsah samotného
potvrdenia.
Na zníženie poplatku na žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu na území SR poskytne
poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka
alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom
informačného systému vrátane dokladu o ubytovaní.
Ak je fyzická osoba staršia ako 70 rokov (veková hranica sa počíta k 1.januáru zdaňovacieho
obdobia) obec rozhodnutím zníži poplatok o 50 %.
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Obec poplatok zníži o 25 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov,
že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce
v prípade, že poplatník vykonáva turnusové práce (napr. vodič medzinárodnej kamiónovej
dopravy, opatrovateľské služby v zahraničí).
3. Odpustenie poplatku
Správca poplatku poplatok odpustí, ak sa poplatník v celom zdaňovacom období sa nezdržiava
alebo nezdržiaval na adrese trvalého alebo prechodného pobytu a ani na území obce,
na základe podkladov, ktorými sú najmä:
- potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody,
- potvrdenie o umiestnení poplatníka v zariadení sociálnej starostlivosti, v reedukačnom
zariadení, v detskom domove,
- potvrdenie o nezvestnosti od policajného zboru SR.
4. Správca poplatku vráti, zníži alebo odpustí poplatok na základe riadne a včas podanej žiadosti
poplatníka. V prípade fyzickej osoby staršej ako 70 rokov sa žiadosť nepodáva.
§5
Oslobodenie od povinnosti platenia poplatku
Fyzická osoba, ktorá bude vykonávať pre Obec dobrovoľnícku činnosť v prospech obce na podporu
plnenia jej úloh v minimálnom rozsahu 7,5 hodín za kalendárny rok na základe osobitného predpisu
(zákona o dobrovoľníckej činnosti) a písomnej Zmluvy o dobrovoľníctve je oslobodený od povinnosti
platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre príslušný
kalendárny rok.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší platnosť Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Dvory nad Žitavou č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady zo dňa 12.12.2016.
2. Obecné zastupiteľstvo Obce Dvory nad Žitavou sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady uznieslo dňa ........................,
uznesením číslo .............................
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021.

Dvory nad Žitavou,

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce
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