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Obec Šútovce v súlade s ustanovením § 6 ods. I zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebne odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len "VZN").
§1
Základné pojmy
(1) Komunálne odpady (ďalej len „KO" ) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastnosti a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich
predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z
domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľnosti slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre

potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj
všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce
alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce
alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
(2) V obci nie je zavedený množstvový zber KO.
(3) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre
fyzickú osobu, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby.
(4) V obci je zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
(5) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť
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
Sadzba poplatku
(1) Obec určuje sadzbu poplatku vo výške :
a) 0,06301 eura za osobu a kalendárny deň (ďalej len „Spopl") za KO,
b) 0,015 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
c) 0,025 eura za 1 dm3 KO,
Ročný poplatok sa stanovuje ako minimálny vo výške 23 € na osobu, nehnuteľnosť, alebo
zamestnanca ktorý nemá v obci trvalý pobyt.

(2)

(3) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti 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, pripadne opatrovník. Povinnosti
poplatníka nesmie 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.

§3
Určenie poplatku
(1) Zdaňovacie obdobie je kalendárny rok. Koeficient je určený vo výške 0,8.
(2) Určenie poplatku za komunálne odpady (ďalej len „PzKO“) pre fyzickú osobu
PzKO = Spopl x počet kalendárnych dní v zdaňovacom období.

(3) Určenie PzKO pre poplatníka poskytujúceho v obci ubytovacie služby

PzKO = Spopl x počet dní v zdaňovacom období x ukazovateľ dennej produkcie (ďalej len „UDP'')
UDP je súčet:
- priemerného počtu osôb pripadajúcich na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s
poplatníkom v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom pomere, alebo ktoré sú u poplatníka v
štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú voju
činnosť v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať. Ak je
poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započíta aj táto osoba. Do počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt (ďalej len ..priemerný počet
zamestnancov") a
- priemerného počtu ubytovaných osôb pripadajúcich na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období,
pričom do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt (ďalej
len ..priemerný počet ubytovaných").
(4) Určenie PzKO pre poplatníka poskytujúceho v obci reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské
služby
PzKO = počet dm3(objem nádoby) x UDP x počet nádob
UDP = priemerné náklady na 1 dm3 KO

UDP je:
- priemerné náklady na vývoz 1 dm3 TKO z predchádzajúceho roku ako násobok objemu nádoby.
(5) Ak poplatník za KO poskytuje služby zároveň podľa bodu 3 aj 4, použije sa iba bod 3.
(6) Určenie PzKO pre ostatných poplatníkov

PzKO = počet dm3(objem nádoby) x UDP x počet nádob
UDP = priemerné náklady na 1 dm3 KO
UDP je:
- priemerné náklady na vývoz 1 dm3 TKO z predchádzajúceho roku ako násobok objemu nádoby.

§4
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník za KO 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 ako aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 1 ods. 4 písm. b)
alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania
a identifikačné sídlo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo oslobodenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo
odpustenie poplatku.

(2) Zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho
obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní, keď tieto nastali.
§5
Odpustenie a vrátenie poplatku
(1) Obec poplatok odpusti za obdobie, za ktoré poplatník preukáže splnenie podmienok na odpustenie
poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila podľa § 5 ods. 2, že sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce. Hodnoverný doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
(2) Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré oprávňujú správcu poplatku na to, aby poplatok odpustil
hodnoverným dokladom predloženým správcovi dane, za ktorý sa v zmysle tohto VZN považuje:
a) pri pobyte v zahraničí preukazujúcim dokladom je potvrdenie od zamestnávateľa obsahujúce presne
časové určenie trvania pobytu v zahraničí alebo potvrdenie o povolení pobytu na území iného štátu alebo
potvrdenie školy o štúdiu obsahujúce presne časove určenie trvania pobytu a z ktorého je zrejmá skutočnosť
podľa § 5 ods. 1. V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť úradne overený preklad,
b) pre dlhodobo neprítomne osoby, ktoré sa zdržujú mimo obce Šútovce na území Slovenskej republiky, je
preukazujúcim dokladom potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste a súčasne potvrdenie o
zaplatení poplatku za KO alebo potvrdenie o zaplatení poplatku za KO v mieste, kde sa poplatník zdržuje
bez trvalého alebo prechodného pobytu,
c) u študentov denného štúdia mimo územia obce Šútovce, s výnimkou denne dochádzajúceho, je
preukazujúcim dokladom potvrdenie školy alebo školského zariadenia za príslušný kalendárny rok,
d) u zamestnancov, ktorí pracujú mimo obce Šútovce v rámci SR bez dennej dochádzky do práce, je
preukazujúcim dokladom potvrdenie zamestnávateľa, z ktorého je zrejme, v ktorej obci koľko dní u daného
zamestnávateľa odpracoval s uvedením ubytovacích zariadení, v ktorých sa poplatník v konkrétnom období
zdržoval.
(3) Ak poplatník uhradil obci poplatok a zároveň doložil doklady uvedené § 5 ods. 2. obec vráti rozhodnutím
poplatníkovi vzniknutý rozdiel do 60 dni od skončenia zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol poplatok
uhradený.
(4) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. Obec za prípady odstránenia tvrdosti zákona považuje:
a) môže znížiť percentuálnym znížením poplatku podľa § 21 ods. 1 písm. a), ktoré tvorí PRÍLOHU č. 1 tohto
VZN pre príslušné zdaňovacie obdobie v závislosti od dosiahnutej miery triedenia poplatníkom v
predchádzajúcom zdaňovacom období v systéme elektronickej evidencie odpadov obce.
* „Zníženie poplatku si poplatník uplatňuje na základe písomnej žiadosti.“
(5) Ak dochádza k súbehu úľav, poplatníkovi bude uplatnená iba jedna úľava, a to tá, ktorá je pre neho
výhodnejšia.
(6) V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom kalendárnom období, je nutné
predložiť doklady pre zníženie za každé obdobie zvlášť.
(7) Neuplatnenie poplatkovej úľavy v stanovenej lehote má za následok zánik poplatkovej úľavy.
(8) V prípade, že má občan nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobie, nemá nárok na poskytnutie
úľavy
§6
Vyrubovanie poplatku
Poplatok obec vyrubuje rozhodnutím doručeným poplatníkovi na cele zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dni od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak vznikne poplatková povinnosť
v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku
poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade určenia platenia poplatku
v splátkach sú jednotlivé splátky poplatku splatne v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa tento
poplatok vyrubuje, pričom poplatník je oprávnený zaplatiť cely poplatok určený v splátkach najneskôr v
lehote prvej splátky.

§7
Platenie poplatku
Poplatník môže poplatok zaplatiť bezhotovostne prevodom z účtu na určený účet obce, alebo priamo v
pokladnici obecného úradu. Poplatník je povinný každú platbu poplatku označiť prideleným variabilným
symbolom.
§8
Platenie poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín
Poplatník je povinný po odovzdaní drobného stavebného odpadu v zariadení na to určenom zaplatiť podľa
určeného množstva poplatok za drobný stavebný odpad okamžite do pokladne správcovi tohto poplatku.
Poplatok sa nevyrubuje rozhodnutím.
§9
Záverečne ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzne nariadenie prijalo Obecne zastupiteľstvo obce Šútovce dňa ...................
(2) VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2022.
(3) Ruší VZN 2/2020

Bc. Miroslav Rajčo
starosta obce

PRÍLOHA č. 1
(k VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Šútovce v znení jeho Dodatkov (ďalej len „VZN“)
1. Miestny poplatok za komunálne odpady (ďalej len „poplatok za KO“) v zmysle § 2 ods. 2 písm. a VZN je:

23 €/osoba/rok.
2. Percentuálne zníženie poplatku za KO v závislosti od dosiahnutej miery triedenia platiteľmi tohto poplatku

v roku 2020, ktorá je evidovaná v elektronickej evidencii odpadov obce:
3. Zníženie poplatku za KO sa týka iba poplatníkov tohto poplatku podľa §1 ods. 5 písm. a), fyzické osoby.
4. Znížené poplatky za KO sú platné len pre zdaňovacie obdobie roku 2020.

ZNÍŽENIE MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY

Pre rok 2022
Miera
triedenia v r.
2020-2021
0 - 30%
31% - 50%
51% - 70%
70% a viac

Zníženie
poplatku

Znížený
poplatok
(€/obyv/r)

0%
8,3 %
16,5 %
25 %

23,00
21,00
19,00
17.00

