Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane
č. 2/2010
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Štiavnických Baniach podľa zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s použitím ustanovení zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov vydáva pre katastrálne územie Štiavnických Baní toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane č. 2/2010 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Čl. I
Predmet poplatku
Miestny poplatok za komunálne odpady (KO) a drobné stavebné odpady (DSO) sa platí za
KO okrem elektroodpadov a DSO nad 0,5 tony, ktoré vznikajú na území obce Štiavnické
Bane.
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Čl. II
Poplatník a platiteľ
Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a
- má v obci Štiavnické bane trvalý pobyt
-alebo prechodný pobyt
-alebo ktorá je na území obce Štiavnické Bane oprávnená užívať byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo
záhradu, vinicu, ovocný sad, trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie,
pozemok v zastavanom území obce
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce Štiavnické Bane na iný účel ako podnikanie.
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce Štiavnické Bane na účel podnikania.
Správca dane stanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec
vyberá a ručí zaň platiteľ, ktorým je:
a) vlastník nehnuteľnosti
b) ak nie je nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve fyzickej osoby, poplatok pre obec
vyberá a ručí zaň osoba, ktorá má oprávnenie užívať, alebo ktorá skutočne užíva
nehnuteľnosť na území obce
c) správca, ak je vlastníkom štát alebo obec
Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, poplatok vyberá
a za vybratý poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak
s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí.
Skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu platiteľa, je osoba, ktorá za iného plní
povinnosti poplatníka, povinná oznámiť správcovi poplatku pri plnení oznamovacej
povinnosti podľa § 6 tohto nariadenia.
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5. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a)
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosti na iný účel ako podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu.
6. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa Čl. II ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom
b) 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.
7. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku ručí platiteľ. Platiteľ je povinný predložiť túto
písomnú dohodu v rámci oznamovacej povinnosti. V prípade že platiteľ nepredloží
dohodu, správca poplatku vyrubí poplatok v platobnom výmere ako súčet poplatkov
za všetkých poplatníkov vrátane platiteľa.
Čl. III
Vznik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom nastanú skutočnosti uvedené v Čl. II ods. 1
tohto nariadenia.
Čl. IV
Sadzba poplatku
1. Paušálna sadzba poplatku na osobu a deň je 0,0274 €
Čl. X
Určenie poplatku
1. Správca poplatku určí poplatok na príslušný kalendárny rok
2. Na obdobie kalendárneho roka sa poplatok určí nasledovne:
a) u fyzických osôb podľa § 2 ods. 1 písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený
užívať. Ak poplatník (ako platiteľ) plní povinnosti aj za ostatných členov
spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí ako súčet poplatkov za všetkých
členov spoločnej domácnosti vynásobený príslušným koeficientom podľa §9
ods.3.
b) v prípade poplatníkov podľa §2 ods. 1 písm. b) a c) ako súčin sadzby poplatku,
počtu kalendárnych dní a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
3. Ukazovateľ dennej produkcie v určenom období je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie; ak je
poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom do počtu osôb sa započítava aj
táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo
prechodný pobyt (ďalej len priemerný počet zamestnancov)
4. Počet miest určených na poskytovanie služby pripadajúce na určené obdobie ak ide o
poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti poskytuje reštauračné, ubytovacie, pohostinské
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alebo kaviarenské služby, ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie
KO v určenom období priemerný počet podľa prvého bodu.
Hodnota koeficientu pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie odpadov podľa bodu 4 je
nasledovná:
- predajne potravín, zeleniny 1
- ostatné predajne, reštaurácie, ubytovatelia a pohostinstvá 0,4
- penzióny poskytujúce reštauračné služby 0,4
Čl. VI
Oznamovacia povinnosť
1. Každý poplatník uvedený v § 2 je povinný splniť ohlasovaciu povinnosť na OcÚ do
30 dní
- od vzniku poplatkovej povinnosti
- odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti
- od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok,
v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov
- od nadobudnutia účinnosti VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad v prípade, že si uplatňuje inú úľavu ako prepočet
podľa počtu členov domácnosti
2. Poplatník uvedený v § 2 ods. 1 písm. a) je povinný v ohlásení uviesť:
svoje meno, priezvisko, titul, adresa trvalého a prechodného pobytu, vzťah
k nehnuteľnosti; ak je platiteľom poplatku,
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého a prechodného pobytu
všetkých osôb spoločnej domácnosti, za ktoré platiteľ plní povinnosti
poplatníka, v prípade zástupcu, údaje o zástupcovi na doručovanie písomností
3. Poplatník uvedený v § 2 ods. 1 písm. b) a c) je povinný v ohlásení uviesť:
- svoj názov alebo obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo,
pri fyzických osobách – podnikateľoch aj rodné číslo
- údaje potrebné pre výpočet dennej produkcie
4. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie ak:
a) zistí že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, a to
v lehote do jedného mesiaca od zistenia tejto skutočnosti
b) ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je
oprávnený užívať a to najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia tejto doby
5. Spolu s ohlásením predloží poplatník aj podklady a potvrdenia preukazujúce
odôvodnenosť ohlásenia.
6. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku
správca poplatku vychádza z posledných jemu známych údajov, ktoré si zaobstará bez
súčinnosti poplatníka, vyrúbi poplatok podľa pomôcok.
7. Správca bytov a nebytových priestorov ako aj spoločenstvo vlastníkov bytov
a nebytových priestorov na požiadanie správcu poplatku je povinný poskytnúť
súčinnosť pri poskytovaní údajov týkajúcich sa poplatníka a to na základe § 32 zákona
č.511/1992Zb.
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Čl. VII
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok správca poplatku vyrubí platobným výmerom.
2. Ak nastala skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, že
nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik
poplatkovej povinnosti, správca poplatku upraví výšku poplatku v nasledujúcom
určenom období.
3. 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 60dní od skončenia obcou
určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť
preplatok nižší ako 3,00 €
4. Obdobím pre vyrubenie poplatku je kalendárny rok.

Čl. VIII
Splatnosť poplatku
1. Splatnosť poplatku vyrubeného platobným výmerom platiteľovi podľa § 2 ods. 1
písm. a) je určená takto:
a) do 20,00 € je poplatok splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru
b) nad 20,00 € je poplatok splatný v štyroch splátkach a to prvá splátka je do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ďalšie splátky sú v
termínoch do 30.6.,30.9. a 30.11. príslušného kalendárneho roka.
2. Vyrubený poplatok môže poplatník zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyšší ako je uvedený
v odseku 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) v lehote do 15 dní odo dňa doručenia platobného
výmeru.
3. Vyrubený poplatok môže poplatník uhradiť poštovou poukážkou, prevodom z účtu
v peňažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na účet správcu poplatku v peňažnom
ústave alebo v hotovosti v pokladni obecného úradu.
Čl. IX
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Správca poplatku poplatok odpustí za obdobie, ktoré si poplatník uplatní v stanovenej
lehote v ohlásení z dôvodu, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval dlhodobo
v zahraničí. Poplatník pri uplatnení odpustenia predloží k ohláseniu:
- doklad o pobyte v zahraničí
- potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí
- potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala pobyt v zahraničí
- potvrdenie zamestnávateľa (SR) pre ktorého poplatník vykonáva prácu
v zahraničí
2. Správca poplatku poplatok zníži alebo odpustí z dôvodu neužívania nehnuteľnosti
období, za ktoré poplatník predloží správcovi poplatku
- doklad o liečebnom, alebo kúpeľnom pobyte
- doklad o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení
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- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody
- potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti
- zbernú faktúru za elektrickú energiu týkajúcu sa obdobia, za ktoré žiada úľavu
Správca poplatku poplatok zníži, alebo odpustí poplatníkovi, ktorý je zamestnaný,
alebo ubytovaný mimo Štiavnických Baní v období, za ktoré predloží súčasne
potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o štúdiu a ubytovaní na internáte.
Obec Štiavnické Bane poskytuje úľavu z poplatku za komunálny odpad vo výške 50
% zo sadzby poplatku pre občanov, ktorí v kalendárnom roku dosiahnu 70 rokov
a viac, pre držiteľov preukazu ZŤP.
Obec poskytuje úľavu 60 % na osobu a deň, pre poplatníkov, ktorí majú sťažené
podmienky a odnášajú odpad na zberné miesta. Jedná sa o rod . domy č. súp.99, 100,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 440, 467, 479, 501,
Poplatník si môže uplatniť len jeden druh úľavy z poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad.
Žiadosti o úľavy z poplatku podľa § 9 a iné nezahrnuté v tomto paragrafe prejednáva
finančná komisia pri OcÚ.

Čl. X
Použitie poplatku
Príjem z poplatku môže obec použiť výhradne na účely odpadového hospodárstva.
Čl. XI
Záverečné ustanovenia
1. Na konanie vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sa vzťahujú osobitné predpisy:
a) Zákon č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a
doplnkov
b) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2009 o miestnom poplatku za KO a DSO.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Štiavnických Baniach dňa 7.12.2010 pod číslom uznesenia 78/2010 a
nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2011.

Stanislav Neuschl
Starosta obce
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