Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Nová Ves nad Žitavou
č. 6/2020,
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Žitavou sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení.
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Žitavou podľa § 11 ods. ods. 4 písm. e) zákona č.
369/1990 Z. z. 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 ukladá a určuje s účinnosťou od 1. januára 2021 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§2
Predmet poplatku
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, (ďalej len „poplatok“) sa
platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Nová Ves
nad Žitavou.
§3
Poplatník
1. 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 alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie;
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. Ak má osoba podľa:
a) ods. 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt aj prechodný pobyt, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu;
b) ods. 1 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;
c) § 3 ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, platí iba
raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu;
d) ak viacero poplatníkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať
1

jeden z nich. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá
sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, mimo územia Slovenskej republiky alebo je
nezvestná.
e) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 3 ods.1
písm. a).
3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa § 3, 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) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou;
d) užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo
ju užíva aj poplatník, alebo
e) 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 komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady;
§4
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu zo zákona
č. 582/2004 Z. z. a v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi poplatku vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok.
Písomne v oznámení správcovi poplatku uvedie:
a) svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu; ak je poplatníkom osoba podľa § 3 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, (IČO) identifikačné číslo;
b) identifikačné údaje ostatných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 4
ods. 3;
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 6. Spolu s oznámením predloží aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie, alebo
odpustenie poplatku podľa § 8 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo
odpustenie poplatku prostredníctvom správcu poplatku;
2. Každoročne do 31. januára je povinný podať oznámenie k poplatku platiteľ podľa § 3
ods. 1 písm. b) a c) (právnická osoba nepodnikajúca; právnická a fyzická osoba
podnikateľ), kde je rozhodujúci priemerný počet zamestnancov v priebehu roka pred
zdaňovacím obdobím. Táto povinnosť sa netýka platiteľov u ktorých je zavedený
množstvový zber.
3. Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku zmeny skutočností rozhodujúcich na
vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti. Oznámenie o vzniku alebo zmene
v priebehu zdaňovacieho obdobia podáva písomne a to do 30 dní odo dňa, kedy tieto
skutočnosti nastali, najmä v prípade ak:
a) zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená
b) žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený
užívať;
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Poplatník vykoná oznamovaciu povinnosť písomným oznámením alebo vyplnením
formulára k oznamovacej povinnosti, ktorý si je povinný poplatník prevziať u správcu
poplatku
c) ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ požiada o zavedenie
množstvového zberu komunálneho odpadu a ak splní podmienky na jeho zavedenie
(§ 14 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 79/2015 Zb. o odpadoch), u žiadateľa sa
zavedie množstvový zber komunálneho odpadu.
4. Zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť obci písomne do 30 dní
odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
§5
Sadzba poplatku
1. Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku u subjektov, pri ktorých nie je zavedený
množstvový zber vo výške 0,0712 € na osobu a kalendárny deň:
a) pre fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý, prechodný pobyt,
alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie. Pri vzniku
poplatkovej povinnosti u fyzických osôb v priebehu kalendárneho roka sa vyrubí
poplatok za obdobie počas ktorého vznikla, sadzbou podľa ods. 1 písm. a), ako súčin
dennej sadzby a počtu kalendárnych dní za dané obdobie;
b) pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie, ako súčin dennej sadzby
počtu kalendárnych dní v danom roku a priemerného počtu osôb, ktoré sú
v predchádzajúcom kalendárnom roku s poplatníkom podľa § 3 ods. 1 písm. b)
v pracovnoprávnom, alebo inom obdobnom vzťahu, alebo štátnozamestnaneckom
pomere, alebo tvoria jeho štatutárny orgán, pričom vykonávajú svoju činnosť
v nehnuteľnostiach, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený ju užívať,
nachádzajúcich sa v obci Nová Ves nad Žitavou;
c) pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania je súčin dennej sadzby, počtu kalendárnych dní
v danom roku a priemerného počtu osôb, ktoré sú v predchádzajúcom kalendárnom
roku s poplatníkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom
obdobnom vzťahu alebo tvoria jeho štatutárny orgán, pričom vykonávajú svoju
činnosť v nehnuteľnostiach, ktoré poplatník užíva alebo je oprávnený užívať,
nachádzajúcich sa v obci Nová Ves nad Žitavou.
2. Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku u subjektov, pri ktorých nie je zavedený
množstvový zber vo výške 0,0356 € na osobu a kalendárny deň:
a) pre fyzickú osobu, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území
obce, ak ju nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt
(neobývaný dom, chalupa, záhrada a pod.)
3. Množstvový zber komunálneho odpadu:
a) poplatok u poplatníka, u ktorého sa realizuje množstvový zber komunálneho odpadu
sa určí ako súčin sadzby za 1 liter odpadu, počtu vývozov za rok v závislosti od
periodicity vývozov, objemu nádoby v litroch a počtu zberných nádob, ktoré
poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov;
b) množstvový zber je zber komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom pôvodca platí poplatok ustanovený vo výške, ktorá je priamo úmerná
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných daným pôvodcom za daný čas;
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c) správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku u subjektov pri ktorých je zavedený
množstvový zber vo výške 0,0287 €/ 1 liter komunálneho odpadu;
d) správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad vo výške
0,04 € za 1 kilogram drobného stavebného odpadu.
§6
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok vyrubí správca poplatku rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2. ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený
v nesprávnej výške alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky
poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku
v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
3. pri vyrubení poplatku rozhodnutím za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných
známych údajov v čase vyrubenia rozhodnutia a z údajov ohlasovacej povinnosti.
Rozhodnutie môže obec vystaviť priamo na občana, majiteľa domu, bytu a pod. (napr.
živiteľ rodiny a jeho celá rodina).
4. poplatok za drobný stavebný odpad sa nevyrubuje rozhodnutím. Poplatok za drobný
stavebný odpad sa uhrádza v hotovosti na Zbernom dvore v Novej Vsi nad Žitavou na
základe potvrdenia o odovzdanom zbere.
5. v prípade, že domácnosť, právnická osoba, fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú
činnosť dá na vývoz okrem KUKA nádoby ako určuje VZN, plastové vrece – určené na
vývoz zmesového komunálneho odpadu, je povinná zakúpiť na obecnom úrade
jednorazový identifikátor (QR - kód) na plastové vrece určený na zmesový komunálny
odpad v hodnote 2 €.
§7
Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku
1.
Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok
na zníženie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením,
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo nezdržiaval na území obce:
a) študentom stredných škôl a vysokých škôl študujúcim v SR mimo obce Nová Ves nad
Žitavou s prechodným ubytovaním v mieste štúdia vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku;
Potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove, prípadne preukázanie iného spôsobu
ubytovania v mieste štúdia
b) občanom pracujúcim v SR mimo obce Nová Ves nad Žitavou s prechodným
ubytovaním v mieste zamestnania vo výške 50 % ročnej sadzby poplatku;
- Potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že
v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo obce Nová Ves nad Žitavou, s výnimkou
denne dochádzajúcich
c) občanom pracujúcim v zahraničí vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku;
Potvrdenie od zamestnávateľa o turnusovej práci alebo potvrdenie činnosti vykonávanej
na základe živnostenského oprávnenia v zahraničí
d) občanom žijúcim na prechodnom pobyte vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku.
Správca poplatku, poplatok zníži na základe údajov z evidencie obyvateľstva.
e) Občanom, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ale nezdržiavajú sa na adrese trvalého pobytu
v obci Nová Ves nad Žitavou – čestné prehlásenie 1 člena domácnosti, že menovaný sa
nezdržiava na adrese trvalého pobytu viac ako 183 dní.
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f) fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 50 % z ročnej sadzby
poplatku (držitelia tzv. preukazu ŤZP alebo ŤZP/S)
g) fyzickým osobám v hmotnej núdzi vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku, musí však
tiež podať žiadosť. (Je potrebné predložiť potvrdenie od príslušného orgánu o tom, že je
v hmotnej núdze, žiadosť je potrebné podať do 31. januára).
h) občanom, ktorí v príslušnom zdaňovacom období dovŕšili 63 rokov vo výške 50% sadzby
z ročného poplatku. Správca poplatku poplatok zníži na základe údajov z evidencie
obyvateľstva.
i) občanom, ktorých miera separácie v danom zdaňovacom období presiahla viac ako 50
percent. Zľavový systém sa začne uplatňovať od r. 2022 na základe výsledkov separácie
z predchádzajúceho daňového obdobia.
Žiadatelia, ktorí nepredložia žiadosť do 31. januára, bude žiadosť vybavená odo dňa doručenia
na OcÚ.
Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na daný druh úľavy,
musia byť aktuálne.
Poplatník si uplatňuje nárok na zníženie poplatku podľa § 7 ods. 1) písm. a) až f) v príslušnom
kalendárnom roku podaním žiadosti a doložením dokladov najneskôr do 31. januára.
U prípadov vzniknutých v priebehu zdaňovacieho obdobia do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti.
V opačnom prípade bude zníženie poplatku dané od dátumu podania žiadosti. Žiadosť o úľavu
u prípadov vzniknutých v priebehu zdaňovacieho obdobia možno podávať najneskôr do 30.
októbra príslušného kalendárneho roka.
Poskytnutie úľavy je podmienené splnením si ohlasovacej povinnosti.
V prípade, ak má občan nedoplatky na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nevzniká
mu nárok na zníženie poplatku podľa § 7 ods. 1 písm. a) až i).
2. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na
odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením,
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo nezdržiaval na území obce:
a) študentom stredných škôl a vysokých škôl študujúcim v zahraničí vo výške 100 %
z ročnej sadzby poplatku;
- potrebné potvrdenie o štúdiu v zahraničí
b) občanom, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú v zahraničí vo výške 100 % z ročnej
sadzby poplatku;
- aktuálne potvrdenie o pobyte v zahraničí z príslušného úradu alebo aktuálne
potvrdenie od zamestnávateľa (aktuálna pracovná zmluva, resp. pracovné
povolenie v zahraničí) alebo aktuálne potvrdenie o úhrade poplatkov v zahraničí
c) občanom umiestneným viac ako 90 dní v zdaňovacom období v zdravotníckom alebo
nápravnovýchovnom zariadení vo výške 100% za preukázané obdobie;
- potvrdenie o hospitalizácii
- potvrdenie o umiestnení v nápravnovýchovnom zariadení
d) občanom umiestneným dlhodobo v zariadení sociálnych služieb – platí po celú dobu
pobytu v zariadení
e) občanom, ktorí doložia doklad, že zaplatili poplatok za komunálne odpady v inej obci.
f) Občanom, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ale nezdržiavajú sa na adrese trvalého
pobytu v obci Nová Ves nad Žitavou – čestné prehlásenie 1 člena domácnosti, že
menovaný sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu viac ako 350 dní.
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V prípade, že dlhodobý pobyt v zahraničí pokračuje aj v ďalšom roku, je možné doklad
k žiadosti nahradiť čestným prehlásením poplatníka, alebo osoby s ktorou žil v spoločnej
domácnosti pred odchodom do zahraničia.
Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na daný druh úľavy
a musia byť aktuálne.
3. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného rozhodnutia alebo odo dňa
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia kalendárneho roka. Správca
poplatku nevráti preplatok nižší ako 2 €.
§8
Splatnosť poplatku
1.
2.

3.

Správca dane určuje, že poplatok do 13 € je splatný naraz do 31. 3. bežného kalendárneho
roka.
Poplatok nad 13 € je splatný v štyroch splátkach a to:
1. splátka do 31. marca zdaňovacieho obdobia
2. splátka do 30. júna zdaňovacieho obdobia
3. splátka do 30. septembra zdaňovacieho obdobia
4. splátka do 15. novembra zdaňovacieho obdobia
Obecný úrad poskytuje pre domácnosť, v ktorej žijú 1 až 4 osoby 1 KUKA nádobu
maximálne 120 l. V prípade, ak je v jednej domácnosti 5 a viac osôb 2 KUKA nádoby
maximálne 120 l alebo jednu 240 l nádobu na odpad. Používajú sa KUKA nádoby, ktoré
obec označila logom odpadov s názvom obce Nová Ves nad Žitavou a s identifikačnou
nálepkou (QR - kód). Právnické osoby, resp. fyzické osoby – podnikatelia si nádoby
zabezpečia vo vlastnej réžii. Obec ich označí logom a identifikačnou nálepkou.

§9
Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v
jednotlivých prípadoch vyrubený poplatok znížiť, alebo odpustiť rozhodnutím a to najmä u
poplatníka, u ktorého je počet rodinných príslušníkov vrátane žiadateľa 5 a viac osôb, s
prihliadnutím na konkrétnu sociálnu situáciu piatej osobe a ďalším osobám, ak nie sú zárobkovo
činné. Za rodinného príslušníka sa v tomto prípade považujú otec, matka a deti.
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§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 11
Účinnosť
Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Ves nad Žitavou č. 6/2020 sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Žitavou dňa 15.12.2020 a nadobúda účinnosť dňa 1.
januára 2021.
V Novej Vsi nad Žitavou, 16.12.2020

Mgr. Mária Korčoková
starostka obce
VZN vyvesené: 1.12.2020
VZN zvesené:
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