Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dvorany nad Nitrou č. 1/2017 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Dvorany nad Nitrou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 až § 83 zákona
č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavené odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.)
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dvorany nad Nitrou č. 1 /2017 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Dvoranoch nad Nitrou podľa § 11 ods.4 písm. d) a 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 (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) ukladá a určuje s účinnosťou od 1. januára 2018
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§2

Predmet poplatku
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce, okrem elektroodpadov, použitých batérii a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických
osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
§3
Poplatník a poplatková povinnosť
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci Dvorany nad Nitrou trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva 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. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1 a
zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. Poplatková povinnosť zaniká dňom odhlásenia
sa z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, vyradením z evidencie obyvateľstva,
zánikom vlastníctva nehnuteľnosti, zánikom nájomného vzťahu k nehnuteľnosti na území
obce, dňom ukončenia podnikateľskej činnosti na území obce.
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§4
Sadzba poplatku
1. Správca dane Obec Dvorany nad Nitrou stanovuje sadzbu poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady nasledovne:
a) sadzba poplatku vo výške 0,0494 eur za osobu a kalendárny deň
(t. j. 18 Eur ročne, poplatok zaokrúhľujeme na celé eurá nadol)

V obci Dvorany nad Nitrou nie je zavedený množstvový zber.
§5
Vyrubenie poplatku a splatnosť, spôsob úhrady poplatku
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak vznikne
poplatková povinnosť poplatníkovi v priebehu roka, obec vyrubí pomernú časť poplatku
rozhodnutím.
2. Poplatník je povinný uhradiť poplatok v dvoch rovnomerných splátkach a to:
a) 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
b) 2. splátka do 31. augusta kalendárneho roka, za ktorý sa poplatok vyrubuje
Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť
aj naraz, najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
3. Poplatok je možné uhradiť:
a) bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom
ústave (účet obce Dvorany nad Nitrou je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, pobočka
Topoľčany, číslo účtu: SK73 0200 0000 0000 2192 5192)
b) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Dvoranoch nad Nitrou
c) poštovou poukážkou
§6
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla poplatková
povinnosť v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia, na základe jeho žiadosti a za
podmienky, že preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Ak má poplatník ku dňu zániku poplatkovej povinnosti daňový nedoplatok na poplatku za
predchádzajúce zdaňovacie obdobia, použije sa poplatok alebo jeho pomerná časť na úhradu
nedoplatkov.

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods.2 zákona
č. 582/2004 Z. z.. - musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napríklad: zrušenie trvalého resp.
prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, zrušenie prevádzky a podobne).
b) poplatník musí mať preplatok na poplatku a zároveň nesmie byť dlžníkom Obce Dvorany
nad Nitrou
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3. Podkladom preukazujúcim splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo pomernej časti
sú: potvrdenie o zmene trvalého pobytu, potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území
obce, doklad o predaji nehnuteľnosti a doklad o prenájme nehnuteľnosti inej osobe.
§7
Zníženie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka zníži poplatok za obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava
alebo sa nezdržiaval na území obce. Obec zníži poplatok na sadzbu vo výške 0,0384 € za
osobu a kalendárny deň (t.j. 14 Eur ročne, poplatok zaokrúhľujeme na celé eurá nadol) ak:
- poplatník študuje mimo okresu Topoľčany, formou denného štúdia a k žiadosti o zníženie
poplatku predloží potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie ubytovacieho zariadenia,
internátu. Potvrdenie ubytovacieho zariadenia, internátu možno nahradiť nájomnou
zmluvou, ak študent býva v podnájme.
2. Zníženie poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nie je možné.
3. Nárok na poskytnutie zníženia poplatku si platiteľ poplatku uplatňuje žiadosťou a
hodnovernými dokladmi v príslušnom kalendárnom roku. Nárok na uplatnenie zníženia
poplatku poplatníkovi nevzniká, ak má finančné záväzky voči obci.
§8
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo
sa nezdržiaval na území obce Dvorany nad Nitrou.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo územia obce Dvorany nad Nitrou ako je najmä:
- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
- osoby, ktoré sú prihlásené na trvalý pobyt v obci, ale v obci Dvorany nad Nitrou sa
v zdaňovacom období nezdržiavajú, nebývajú, neužívajú nehnuteľnosť, majú prechodný
pobyt v inej obci - predložia potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady z inej obce.
- pri poplatníkoch pracujúcich alebo študujúcich v zahraničí:
a) potvrdenie od zamestnávateľa alebo sprostredkovateľskej pracovnej agentúry, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí (alebo pracovné povolenie, pracovná
zmluva) alebo potvrdenie o pobyte na území iného štátu.
b) potvrdenie o štúdiu v zahraničí
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V prípade, že doklad uvedený v pís. a), b) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladu predložiť aj preklad, preklad nemusí byť úradne preložený. Doklad nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením.
3. Odpustenie poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nie je možné.
4. Nárok na uplatnenie odpustenia poplatku poplatníkovi nevzniká, ak má finančné záväzky
voči obci.
§9
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č.25/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady vrátene jeho dodatkov.
§ 10
Účinnosť
Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa Obecné zastupiteľstvo vo Dvoranoch nad Nitrou
uznieslo dňa 15.12.2017 uznesením č. 20/2017 a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť dňa 1.januára 2018.

František Košecký
starosta obce

Návrh VZN zverejnený:
1. vyvesením na úradnej tabuli dňa 28.11.2017
2. zverejnením na webovej stránke obce www.obecdvoranynadnitrou.sk, dňa 28.11.2017
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 12.12.2017
Doručené pripomienky (počet) : 0
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Dvoranoch nad Nitrou dňa 15.12.2017 pod č.: 20/2017
VZN zverejnené:
1. vyvesením na úradnej tabuli dňa: 15.12.2017
2. zverejnením na webovej stránke obce www.obecdvoranynadnitrou.sk, dňa 15.12.2017
VZN zvesené z úradnej tabule dňa: ..........................
VZN nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2018
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