VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Obce Malá Mača
č. 52/2011

Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
ďalej ustanovení § 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 predpisov

vydáva
všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malá Mača

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Malej Mači uznesením
č. 47/OZ‐2011 zo dňa 12.12.2011
Návrh VZN č. 52/2011 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci
od 15.11.2011 do 12.12.2011

V Malej Mači dňa 15.11.2011

Ing. Hontvári František
starosta obce
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Článok 1
Predmet poplatku a poplatník
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
Obce Malá Mača.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
b)fyzická osoba, 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"),
c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
d)podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
3. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci 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.
To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.
4. U poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov v evidencii
obyvateľov vedenej na OcÚ Malá Mača (trvalý a prechodný pobyt).
5. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, 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,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo užíva aj
poplatník, alebo
d)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 len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
6. Poplatok od poplatníka v stanovenej 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 správca súhlasí, ak
nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b) správca ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
platiteľ").
7. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník,
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
8. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 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
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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 obci.
9. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
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2.

3.

4.

Článok 2
Sadzba poplatku a určenie poplatku
Sadzby poplatku za obdobie 1 kalendárneho roka:
a) základná sadzba poplatku pre poplatníka podľa článku 1 ods. 2 písm. a) je 0,0411 € za
osobu a deň, t. j. po zaokrúhlení 15,00 € za osobu a rok (fyzická osoba, ktorá má v obci
trvalý alebo prechodný pobyt).
b) pre poplatníka podľa článku 1 ods. 2 písm. b) ktorá je na území obce oprávnená užívať
nehnuteľnosť (fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt) je sadzba
poplatku 15,00 € za rok.
c) pre poplatníkov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. c) tohto VZN, je ročný poplatok
určený sadzbou 25,00 €.
d) pre poplatníkov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. d) tohto VZN, ktorý prevádzkujú
priemyselnú výrobu, autoservis, sklad, živočíšnu výrobu atď. v obci, je poplatok určený
nasledovne: násobok počtu zamestnancov a koeficientu 25. V prípade zamestnancov,
ktorí sú poplatníkmi v obci podľa článku 1 ods. 2 písm. a) tohto VZN sa poplatok za
zamestnanca neplatí. V prípade ak sú všetci zamestnanci poplatníkmi podľa článku 1
ods. 2 písm. a) platí sa poplatok určený sadzbou 50,00 €.
e) pre poplatníkov podľa článku 1 ods. 2 písm. d) tohto VZN, ktorí prevádzkujú hostinec
(bez podávania stravy) je poplatok určený sadzbou 50,00 €.
f) pre poplatníkov podľa článku 1 ods. 2 písm. d) tohto VZN, ktorí prevádzkujú pohostinské
služby (s podávaním aj stavy) je poplatok určený sadzbou 100,00 €.
g) pre poplatníkov podľa článku 1 ods. 2 písm. d) tohto VZN, ktorí prevádzkujú predajne
v obci je poplatok určený sadzbou 50,00 €.
Na území obce Malá Mača je zavedený žetónový systém zberu komunálneho odpadu.
Žetónový systém zberu je odvoz komunálneho odpadu zo zbernej nádoby za protihodnotu
žetónu. Interval zberu komunálneho odpadu je dvojtýždenný, podľa obcou vydaného
kalendára odvozu. Cena jedného žetónu je stanovená na základe nákladov na prepravu
a zneškodňovanie 120 litrového objemu komunálneho odpadu, vrátane nákladov na
prepravu a úpravu z neho vytriedených zložiek odpadov, zber a zneškodňovanie drobného
stavebného odpadu a objemového odpadu.
Ročný počet žetónov na domácnosť poplatníkov podľa článku 1 odsek 2 písmeno a) je nárok
za protihodnotu ročného poplatku a je určený nasledovne:
a) ak má domácnosť 1‐3 členov s trvalým pobytom v obci, má nárok na 20 ks žetónov
b) ak má domácnosť 4 a viac členov s trvalým pobytom v obci, nárok na počet žetónov je
súčinom počtu členov domácnosti x 6
c) ak domácnosť vyčerpá ročný počet žetónov, je možné ich dokúpiť. Na rok 2012 je cena
žetónu nad vypočítaný limit stanovená vo výške 2,00 €/kus.
Ročný počet žetónov pre poplatníka podľa článku 1 odsek 2 písmeno b) je nárok za
protihodnotu ročného poplatku a je určený nasledovne:
a) má nárok na 20 ks žetónov.
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b) ak poplatník podľa článku 1 odsek 2 písmeno b) vyčerpá ročný počet žetónov, je možné
ich dokúpiť. Na rok 2012 je cena žetónu nad vypočítaný limit stanovená vo výške 2,00
€/kus.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Článok 3
Ohlásenie
Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozhodujúci stav
k 1.1. príslušného kalendárneho roka. Všetky zmeny potrebné k určeniu poplatku je
poplatník povinný nahlásiť Obecnému úradu Malá Mača najneskôr do 31.1. príslušného
kalendárneho roka, a v ďalšom období do 30 dní na tlačive, ktorého vzor vydal správca
poplatku. Vzor ohlásenia k poplatku tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN (Príloha č.1, 2, 3).
Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa,
keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených
údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"), ak je poplatníkom osoba podľa ods. 2 písm. b) a
písm. c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
(IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa článku 1 ods. 8,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu,
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať a to najneskôr v lehote do jedného
mesiaca od zistenia tejto skutočnosti.
Ak obec z vlastného podnetu alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že
poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré
majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, upraví výšku
poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku správca
poplatku vychádza z posledných jemu známych údajov, ktoré si zaobstará bez súčinnosti
poplatníka a vyrubí poplatok podľa pomôcok (§ 42, § 29 zákona SNR č. 511/1992 Zb.), to
neplatí v prípadoch vymedzených v článku 4 ods. 1 a 3 tohto VZN.
Poplatníci uvedení v článku 1 ods. 2 písm. c) a d) tohto VZN sú povinní podať ohlásenie pre
vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady najneskôr do 31.1.
príslušného kalendárneho roka, so stavom k 1.1. príslušného kalendárneho roka a v ďalšom
období do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala
skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti ohlásiť obci:
a) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b) činnosť
c) počet všetkých zamestnancov na pracovisku v obci, ktorí nemajú trvalý alebo prechodný
pobyt v obci,
d) stoličková kapacita ak sa jedná o pohostinské služby
e) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje.
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Článok 4
Zníženie poplatku
Správca poplatku poplatok zníži na 8,00 € ak poplatník preukáže že:
a) je študentom denného štúdia mimo územia obce Malá Mača a súčasne je ubytovaný na
internáte,
b) z dôvodu výkonu zamestnania je ubytovaný v mieste pracoviska mimo obce Malá Mača
v rámci SR,
c) je držiteľom preukazu ZŤP.
Poplatník preukazuje skutočnosti hodnoverným dokladom, ktoré oprávňujú správcu
poplatku na to, aby poplatok znížil:
a) v prípade štúdia mimo územia obce podľa článku 4 ods. 1 písm. a) potvrdením
o ubytovaní na internáte príslušnej školy na príslušný rok,
b) v prípade ubytovania v mieste pracoviska (na ubytovni mimo územia obce) podľa článku
4 ods. 1 písm. b) potvrdením o ubytovaní,
c) v prípade držiteľa ZŤP preukazu podľa článku 4 ods. 1 písm. c) fotokópiou preukazu.
Správca poplatku občanom s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Malá Mača, ktorí sa
preukázateľne súvislé obdobie dlhodobo ‐ min. 3 po sebe nasledujúce mesiace zdržujú mimo
obce, poplatok zníži, nevyrubí alebo vyrubí v pomernej výške k dobe, po ktorú sa občan
zdržuje v mieste trvalého, prechodného pobytu mimo obce Malá Mača na území SR alebo
v zahraničí.
Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré oprávňujú správcu poplatku na to aby
poplatok znížil, nevyrubil alebo vyrubil v pomernej výške, hodnoverným dokladom,
a) v prípade dlhodobého pobytu v zahraničí preukazujúcim dokladom na príslušný
kalendárny rok je potvrdenie od zamestnávateľa alebo fotokópia pracovnej zmluvy alebo
pracovné povolenie alebo potvrdenie o povolení pobytu na území iného štátu alebo
potvrdenie školy o štúdiu a pod.,
b) s predloženým dokladom poplatník doloží (okrem dokladu v češtine a v maďarčine) aj
jeho preklad do slovenského jazyka,
c) pre dlhodobo neprítomné osoby, ktoré majú prechodné bydlisko mimo obce Malá Mača
na území SR preukazujúcim dokladom je potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci
alebo meste a súčasne potvrdenie o platení poplatku za komunálne odpady v mieste
prechodného pobytu za príslušné obdobie, resp. kalendárny rok.
Správca poplatku poplatok zníži bez písomnej žiadosti na 8,00 € osamelej fyzickej osobe vo
veku nad 70 rokov, ktorá má v obci trvalý pobyt.
Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie poplatku na 8,00 €, platiť poplatok v pomernej
výške podľa odsekov 1 až 4 v príslušnom zdaňovacom období (kalendárnom roku), na
základe písomnej žiadosti, ku ktorej sú predložené príslušné doklady vždy v lehote jedného
mesiaca:
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok, súčasne so splnením ohlasovacej povinnosti,
b) od zmeny už nahlásených údajov,
c) od zániku poplatkovej povinnosti najneskôr do 31. októbra príslušného, kalendárneho
roka. Neuplatnenie si nároku na zníženie poplatku určeným spôsobom a v určenej lehote
má za následok zánik nároku na zníženie poplatku v príslušnom zdaňovacom období.
Poskytnutie zníženia poplatku je podmienené splnením ohlasovacej povinnosti.
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7. Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne. Ak u jedného poplatníka vznikne nárok
na zníženie poplatku z viacerých dôvodov podľa tohto nariadenia súčasne, uplatní sa zníženie
poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka.
8. Vo výnimočných prípadoch, ak nie je známy pobyt poplatníka, môže iný člen domácnosti
potvrdiť túto skutočnosť čestným vyhlásením.

Článok 5
Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku
1. Správca poplatku pre poplatníkov uvedených v ods. 2 písm. a) až f) poplatok vyrubí
platobným výmerom za spoplatňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.
2. Poplatok je splatný jednorazovo do 30.3. príslušného kalendárneho roka.
3. Spôsoby vyberania poplatku:
a) v hotovosti do pokladne obce
b) poštovým peňažným poukazom
c) bezhotovostným prevodom na účet obce

Článok 6
Vrátenie poplatku
1. Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol
poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku
rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za
ktoré bol poplatok uhradený. Obec preplatok nižší ako 3,00 € nevráti.

Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon o miestnych daniach č.582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zák.č.511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších
predpisov.
2. Voči poplatníkovi, ktorý si riadne nesplní oznamovaciu a finančnú povinnosť podľa tohto
VZN, správca poplatku uplatní sankciu v zmysle § 35 – 35b zákona SNR č.511/1992 Zb. v
znení neskorších predpisov.
3. Správu tohto miestneho poplatku vykonáva Obec Malá Mača prostredníctvom starostu obce a
povereného zamestnanca obce Malá Mača.

Článok 8
Prechodné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzného nariadenia obce č. 49/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Malá Mača.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Malá Mača nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.
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