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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane
č. 3/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Štiavnických Baniach v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 3 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe 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 ( ďalej len zákona ) vydáva pre katastrálne územie
obce Štiavnické Bane toto všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady obce Štiavnické Bane.
§1
Úvodné ustanovenia
Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu a drobného stavebného odpadu, ktoré vznikajú na území obce
Štiavnické Bane.
§2
Poplatník a poplatok
(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je poplatník uvedený v ustanovení § 77 ods. 2 až 7 zákona.
(2) Poplatok za odpad poplatníka v ustanovenej 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 správa súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec ( ďalej len
„platiteľ“).
(3) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník,
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
§3
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2 zákona a
zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§4
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku na osobu a deň je 0,0356 €.
§5
Určenie poplatku

(1) Správca určuje poplatok na zdaňovacie obdobie:
a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, 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
- 13 € na osobu / rok pre obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v obci
- 13 € na osobu / rok pre majiteľov nehnuteľností a chalupárov, ktorí nemajú trvalý alebo
prechodný pobyt v obci
b) ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní a ukazovateľa dennej produkcie
komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo c).
(2) Ukazovateľ produkcie komunálnych dopadov v zdaňovacom období je súčet:
a) priemerného počtu osôb pripadajúcich na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období
s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom
vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho
štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník
užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoby, ktorá je
podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu sa nezapočítavajú osoby, ktoré
majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( ďalej len priemerný počet zamestnancov“) a
b) priemerného počtu
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje
zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období,
ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné,
kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa
produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa prvého bodu.
(3) Hodnota koeficientu pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov podľa bodu
3 je nasledovná:
1. predajne potravín, zeleniny, ostatné maloobchodné prevádzky KO 2
2. prevádzky slúžiace na inú podnikateľskú činnosť KO 2
3. reštaurácie, pohostinstvá KO 0,50
Výpočet : ( 0,0356 x 365 dní x počet miest na sedenie x 0,50 )
4. sezónne predajné stánky ( bufety ), sezónne terasy KO 1
Výpočet: ( 0,0356 x dni prevádzky x počet miest )
5. penzióny, súkromné ubytovne, ubytovanie na súkromí KO 0,30
Výpočet: ( 0,0356 x 365 dní x počet lôžok x 0,30 )
§6
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (
ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné
údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo
písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy
tieto nastali.
§7
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak
poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, a obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo 2.

§7a
Vyrubenie poplatku podľa pomôcok
(1) Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 80,
na jej splnenie v primeranej lehote, ktoré nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, správca
dane určí poplatok podľa pomôcok.
(3) Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia
určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.
§8
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže na základe podkladov:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval 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) Obec poplatok zníži alebo odpustí z dôvodu neužívania nehnuteľnosti v období, za ktoré
poplatník predloží správcovi poplatku:
- doklad o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
- 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.
(3) Obec poskytuje úľavu z poplatku za komunálny odpad vo výške 70 % zo sadzby poplatku
pre občanov, ktorí sú:
- zamestnaní, študujú mimo trvalého bydliska za obdobie r. 2015, za ktoré predloží súčasné
potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o štúdiu a ubytovaní mimo Štiavnických Baní.
(4) Obec poskytuje úľavu z poplatku za komunálny odpad vo výške 50 % zo sadzby poplatku
pre občanov, ktorí v kalendárnom roku dosiahnu vek 70 rokov a viac a pre držiteľov
preukazu ŤZP a ŤZP-S, ktorí majú v obci trvalý pobyt a skutočnosť preukážu platným
preukazom ŤZP a ŤZP-S.
(5) Obec poskytuje úľavu z poplatku za komunálny odpad vo výške 50 % zo sadzby poplatku
pre občanov, ktorí majú sťažené podmienky a odnášajú odpad na zberné miesta. Jedná sa o
rodinné domy – súpisné čísla: 98, 99, 100, 105, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 440, 467,
479, 501, 524, 595, KRÍŽNA.
(6) Poplatník si môže uplatniť len jeden druh úľavy z poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.
(7) Žiadosti o úľavu z poplatku podľa § 8 a iné nezahrnuté v tomto paragrafe rozhoduje starosta
obce.
§9
Použitie poplatku
Príjem z poplatku môže obec použiť výhradne na účely odpadového hospodárstva.
§ 10
Záverečné ustanovenia
Na správu miestnych daní a poplatku sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový
poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zákon č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších
predpisov neustanovuje inak.
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Štiavnické Bane sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Štiavnických Baniach dňa 15.12.2014
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015
(4) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013
V Štiavnických Baniach, dňa 15.12.2014
Stanislav Neuschl
starosta obce

