Dôvodová správa
Návrh zmeny VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady bol uskutočnený z dôvodu, úpravy podmienok pri vrátení, znižovaní alebo odpustení
poplatku, úpravy drobných nezrovnalostí v texte a uvedenia textu do súladu zo zákonom.
Zoznam častí novo navrhnutého VZN ..../2021 , v ktorých boli navrhnuté zmeny :
1) § 1 ods. 1:
- úprava dátumu účinností VZN – od 1.1.2022.
2) § 1 ods. 2 :
Prvá časť vety po dvojbodku bola odstránená a nahradená novou časťou vety
v nasledovnom znení :
Obec Nesluša (ďalej len „Obec“) týmto všeobecne záväzným nariadením ustanovuje :
3) § 4 :
Pôvodný názov § 4 bol upravený. Nové znenie názvu § 4 je v nasledovnom znení :
Vyrubenie poplatku, spôsob, lehota na zaplatenie poplatku a podmienky vrátenia poplatku
alebo pomernej časti pri množstvovom zbere, ktorý je zavedený pre poplatníkov podľa §
77 odseku 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z.
4) § 4 ods. 4 :
Text pod písmenami a) až e) bol doplnený o ďalší text a bolo upravené poradie písmen.
Nové znenie písmen a) až e) je nasledovné:
a) musí zaniknúť dôvod poplatkovej povinnosti na adrese odberného miesta komunálneho
odpadu (zrušenie, zmena prevádzky, zrušenie činnosti, resp. sídla spoločnosti na území
obce, zrušenie spoločnosti, ukončenie nájomnej zmluvy, zánik oprávnenia na užívanie
nehnuteľnosti, zánik vlastníckych práv a pod.), čo bude preukázané dokladom, ktorý
hodnoverne preukazuje dôvod zániku (napr. doklad o ukončení nájomnej zmluvy, listom
vlastníctva dokladujúcim zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť, kúpno-predajná zmluva,
darovacia zmluva a iné),
b) splnenie oznamovacej povinnosti zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti v zmysle
zákona (§ 80 ods. 2 "zákona č. 582/2004 Z. z."),
c) musí odhlásiť odvoz komunálneho odpadu z odberného miesta v lehote určenej
v zákone pre splnenie oznamovacej povinnosti,
d) poplatník má vydané právoplatné rozhodnutie o úprave poplatku na predmetné
zdaňovacie obdobie,
e) podanie žiadosti o vrátenie poplatku.
5) § 4 :
V § 4 za bod č. 4 sa doplnil bod č. 5 v nasledovnom znení :
5. Žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podáva poplatník písomnou
formou buď osobne na Obecnom úrade v Nesluši na oddelení daní a poplatkov alebo
poštovým doručovateľom na adresu Obce Nesluša alebo elektronicky, prostredníctvom
ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.
6) § 6
Odstavce č. 4, 5 a 6 boli odstránené a nahradili ich nové odstavce č. 4 až č. 7, ktoré majú
nasledovné znenie :

4. „Obec“ vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi z dôvodu zániku
povinnosti platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak poplatník splní
podmienky pre vrátenie poplatku:
a) musí zaniknúť dôvod poplatkovej povinnosti – ukončením trvalého alebo prechodného
pobytu na území obce Nesluša alebo zánikom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území
obce Nesluša alebo zánikom užívania nehnuteľnosti na území obce Nesluša,
b) splnenie oznamovacej povinnosti zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti v zmysle
zákona (§ 80 ods. 2 "zákona č. 582/2004 Z. z."),
c) poplatník má vydané právoplatné rozhodnutie o úprave poplatku na predmetné
zdaňovacie obdobie,
d) podanie žiadosti o vrátenie poplatku.
5. Nárok na vrátenie poplatku je potrebné preukázať hodnoverným dokladom, a to najmä :
- potvrdením o ukončení trvalého pobytu v obci Nesluša alebo potvrdením o prihlásení sa
na trvalý pobyt v inej obci, ak Obec Nesluša- oddelenie evidencie obyvateľov nevie tuto
skutočnosť overiť a potvrdiť alebo
- potvrdením Obce Nesluša – oddelenia evidencie obyvateľov o zrušení prechodného
pobytu v obci alebo
- listom vlastníctva dokladujúcim zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť, kúpno-predajná
zmluva, darovacia zmluva a iné zmluvy alebo
- dokladom preukazujúcim zánik užívania nehnuteľnosti (napr. dohoda o ukončení nájmu,
odstúpenie alebo výpoveď z nájmu).
6. Ak poplatník v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrie, správca dane pomernú časť
zaplateného poplatku vydá notárovi poverenému súdom v konaní o dedičstve na základe
žiadosti povereného notára alebo oprávnenému dedičovi na podklade právoplatného
rozhodnutia v konaní o dedičstve na základe žiadosti oprávneného dediča.
7. Žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podáva poplatník písomnou
formou buď osobne na Obecnom úrade v Nesluši na oddelení daní a poplatkov alebo
poštovým doručovateľom na adresu Obce Nesluša alebo elektronicky, prostredníctvom
ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.
7) § 7
Odstavec č. 4 bol odstránený a odstavce č. 2. a 3 boli upravené a vznikli z nich nové
odstavce č. 2 až č. 4, ktoré majú nasledovné znenie :
2. Žiadosť a požadované doklady na oslobodenie alebo úľavu je potrebné predkladať
zvlášť za každý kalendárny rok samostatne najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho
obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. Doklady, ktoré
poplatník prikladá k žiadosti, môžu byť predkladané ako originál alebo jeho kópia. Ak
bude mať „Obec“ pochybnosti o predloženej kópii dokladov, na výzvu „Obce“ je
poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov.
3. Poplatník predkladá doklady v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje. Ak je
predložený doklad vystavený v inom ako slovenskom a českom jazyku, poplatník priloží
preklad tohto dokladu do štátneho jazyka Slovenskej republiky.
4. Ak viacero poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. žije v
spoločnej domácnosti a plnenie povinností týchto poplatníkov na seba prevzal jeden
z nich, žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s požadovanými dokladmi

bude predkladať tento poplatník za seba, ale aj za ostatných poplatníkov. V žiadosti
uvedie meno poplatníka, za ktorého si uplatňuje zníženie alebo odpustenie poplatku.
8) § 7 ods. 5 písmeno a) :
V texte pod písmenom a) sa v druhej vete za slovami „informačného systému“ vkladajú
slová „a názov a adresu školy“. Tiež sa v štvrtej vete za slovami „informačného systému“
vkladajú slová „a názov a adresu školy“.
9) § 7 ods. 5 písmeno c) :
V texte pod písmenom c) boli doplnené alebo upravené niektoré typy hodnoverných
dokladov, ktoré musí poplatník každoročne preukázať. Celé nové znenie písmena c) je
nasledovné :
c) poplatníkom, ktorý sa zdržiava mimo územia obce Nesluša z dôvodu výkonu
zamestnania mimo miesta trvalého pobytu alebo z dôvodu umiestnenia v rôznych
zariadeniach mimo obce Nesluša. Uvedený poplatník nárok na zníženie poplatku musí
každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
- potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom
s určením miesta výkonu zamestnania v zdaňovacom období, ak miesto výkonu
zamestnania je od obce vo vzdialenosti väčšej ako 60 km alebo
- potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom
s určením miesta výkonu zamestnania v zdaňovacom období spolu s potvrdením
o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní môže nahradiť nájomná zmluva alebo doklad
o vlastníctve nehnuteľnosti), ak miesto výkonu zamestnania je od obce vo vzdialenosti
menšej ako 60 km. Potvrdenie o ubytovaní alebo nájomná zmluva musí obsahovať
obdobie poskytnutého ubytovania alebo
- pracovnou zmluvou (pracovná zmluva sa môže použiť len za podmienky, že bola
uzatvorená v tom istom zdaňovacom období za ktoré poplatník žiada zníženie poplatku),
ak miesto výkonu zamestnania je od obce vo vzdialenosti väčšej ako 60 km alebo
- pracovnou zmluvou (pracovná zmluva sa môže použiť len za podmienky, že bola
uzatvorená v tom istom zdaňovacom období za ktoré poplatník žiada zníženie poplatku)
spolu s potvrdením o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní môže nahradiť nájomná zmluva
alebo doklad o vlastníctve nehnuteľnosti) , ak miesto výkonu zamestnania je od obce vo
vzdialenosti menšej ako 60 km. Potvrdenie o ubytovaní alebo nájomná zmluva musí
obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania alebo
- fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo iného
oprávnenia v žiadosti uvedie IČO a predloží doklad o zapojení sa do systému zberu
komunálneho odpadu mimo územia obce za príslušné zdaňovacie obdobie (rozhodnutie
alebo potvrdenie o poplatku) alebo
- fyzická osoba pracujúca ako opatrovateľ ( opatrovateľka ) v zahraničí predloží
potvrdenie zamestnávateľa, že v zdaňovacom období pracuje mimo územia obce Nesluša
alebo
- potvrdením príslušného cirkevného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v
príslušnej farnosti, rehole, kláštore mimo obce Nesluša alebo
- potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu poplatníkovi v zahraničí alebo
- sezónne dohody alebo
- potvrdením nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia
slobody alebo
- potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo
- potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove alebo
- potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach.

10) § 7 ods. 5 písmeno d) :
V texte pod písmenom d) boli doplnené niektoré typy hodnoverných dokladov, ktoré musí
poplatník každoročne preukázať. Celé nové znenie písmena d) je nasledovné :
d) poplatníkom, ktorý sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Uvedený poplatník nárok
na zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
- potvrdením vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
- potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom
s určením miesta výkonu zamestnania v zahraničí v zdaňovacom období alebo
- pracovnou zmluvou (pracovná zmluva sa môže použiť len za podmienky, že bola
uzatvorená v tom istom zdaňovacom období za ktoré poplatník žiada zníženie poplatku)
- potvrdením o návšteve školy alebo
- ak si uplatňuje nárok na zníženie poplatku rodič dieťaťa, ktorý žije v zahraničí a zároveň
si uplatňuje nárok aj na dieťa predloží potvrdenie príslušného úradu v zahraničí
o poberaní príspevku na dieťa za príslušné zdaňovacie obdobie alebo potvrdenie vecne
príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
- pracovným povolením alebo
- zahraničným živnostenským listom alebo iným oprávnením na vykonávanie činnosti
v zahraničí vrátane potvrdenia vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí
alebo
- potvrdením príslušného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej
farnosti, rehole, kláštore, misii v zahraničí alebo
- potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí alebo
- povolením k pobytu v zahraničí alebo vízami alebo
- potvrdenie o pôsobení profesionálnych vojakov alebo policajtov v misii v zahraničí alebo
- potvrdenie o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí alebo
- potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej
organizácie o pobyte v zahraničí.
11) § 7 ods. 5 písmeno e) :
V texte pod písmenom e) boli doplnené alebo upravené niektoré typy hodnoverných
dokladov, ktoré musí poplatník každoročne preukázať. Celé nové znenie písmena e) je
nasledovné :
e) poplatníkom, ktorý sa zdržiava mimo územia obce Nesluša z dôvodu pobytu v
inej obci/meste
Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať
hodnoverným dokladom a to najmä:
- dokladom o vyrubení poplatku za komunálne odpady v inej obci/meste alebo
- potvrdením inej obce/mesta o vyrubení poplatku alebo
- rozsudkom o striedavej starostlivosti o dieťa.
12) § 7 ods. 6 písmeno a) :
V texte pod písmenom a) boli doplnené alebo upravené niektoré typy hodnoverných
dokladov, ktoré musí poplatník každoročne preukázať. Celé nové znenie písmena a) je
nasledovné :
a) poplatníkom, ktorý sa zdržiava mimo územia obce Nesluša z dôvodu
prechodného pobytu v inej obci/meste. Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku
musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
- potvrdením o prihlásení sa na prechodný pobyt v inej obci/meste, ak Obec Nesluša oddelenie evidencie obyvateľov nevie tuto skutočnosť o prechodnom pobyte overiť a

potvrdiť a súčasne dokladom o vyrubení poplatku za komunálne odpady v inej obci/meste
alebo
- potvrdením obce/mesta o prihlásení sa na prechodný pobyt v inej obci/meste a o
vyrubení poplatku.
13) § 7 ods. 6 písmeno b) :
V texte pod písmenom b) bol upravený text druhej a tretej vety a tiež boli doplnené
niektoré typy hodnoverných dokladov, ktoré musí poplatník každoročne preukázať. Celé
nové znenie písmena b) je nasledovné :
b) poplatníkom, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí. Podmienka dlhodobého pobytu
v zahraničí znamená, že poplatník sa zdržiava v zahraničí minimálne 12 mesiacov pred
obdobím, za ktoré žiada odpustenie a jeho prípadný krátkodobý pobyt v mieste trvalého
bydliska počas zdaňovacieho obdobia neprekročí 30 dní. Uvedený poplatník nárok na
odpustenie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom za celé obdobie, za
ktoré žiada odpustenie a tiež za 12 mesiacov pred týmto obdobím a to najmä:
- potvrdením vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
- potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením
miesta výkonu zamestnania v zahraničí v zdaňovacom období alebo
- pracovnou zmluvou (pracovná zmluva sa môže použiť len za podmienky, že bola uzatvorená
v tom istom zdaňovacom období za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku)
- potvrdením o návšteve školy alebo
- ak si uplatňuje nárok na zníženie poplatku rodič dieťaťa, ktorý žije v zahraničí a zároveň si
uplatňuje nárok aj na dieťa predloží potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o poberaní
príspevku na dieťa za príslušné zdaňovacie obdobie alebo potvrdenie vecne príslušného
úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
- pracovným povolením alebo
- zahraničným živnostenským listom alebo iným oprávnením na vykonávanie činnosti
v zahraničí vrátane potvrdenia vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí
alebo
- potvrdením príslušného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej farnosti,
rehole, kláštore, misii v zahraničí alebo
- potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí alebo
- povolením k pobytu v zahraničí alebo vízami alebo
- potvrdenie o pôsobení profesionálnych vojakov alebo policajtov v misii v zahraničí alebo
- potvrdenie o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí alebo
- potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej
organizácie o pobyte v zahraničí.
14) § 7 ods. 6 písmeno c) :
V texte pod písmenom c) bol upravený text prvej a druhej vety. Celé nové znenie písmena
c) je nasledovné :
c)poplatník, ktorý je dlhodobo (t. j. minimálne 12 mesiacov pred obdobím, za ktoré žiada
odpustenie) umiestnený v zariadení napr. domov dôchodcov, nápravno-výchovné
zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, reedukačné zariadenie alebo detský domov.
Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať
hodnoverným dokladom za celé obdobie, za ktoré žiada odpustenie a tiež za 12 mesiacov
pred týmto zdaňovacím obdobím a to najmä:
- potvrdením nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia
slobody alebo
- potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo

- potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove alebo
- potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach alebo zariadeniach na to určených.
15) § 8 – upravené budú dátumy a čísla VZN
Vyhotovil :
Komisia životného prostredia a územného plánovania Obecného zastupiteľstva v Nesluši

Výpočet poplatku:
1. Náklady na poplatok
1-9
A)- Zmes. KO - odvoz
34274,62
Skládkovanie
8836,32
-čistenie MK, ver. priestr., čierne skládky, ,... – 0,00
- nákup zberných nádob
1188,00
B) BRKO
0,00
BRKO – DOS
108,00
C)Triedený zber - obj. odpad (v ZKO), oleje .... – 0
D) Nedôsledné triedenie –
0
E) Náklady nad obvykl. Náklady –
0
F) – DSO – extra – množ. zber
CELKOM
2. Príjem za KO
Elektro odpad
Poplatok za zberné nádoby

0
270,54

predpoklad (25%)
11424,84
2945,44
0,00
36

celkom v €
45699,46
11781,76
0,00
1188,00
0,00
144

58813,22
0
90,18

360,72

3. Celkové náklady za KO za rok 2021
58452,5
Počet obyvateľov k 08.11.2021
(bez podnikateľov ) 3467.
Množstvo zmesového KO 1-9 mes.
319,44 t.
% podiel vytriedeného odpadu za obdobie 1-9/2021 – 27,98 %
Poplatok za skládkovanie v roku 2021 – 1,2 mes. /2021 – 22,00 €/ t, 3-12 mes./2021 – 27 €/ t .
4. Navýšenie poplatku v roku 2022 :
Skládkovanie v roku 2022 (teoreticky, ak by sme dosiahli % podiel triedenia za celý rok 2021 30% a viac ) –
poplatok za skládkovanie - 1,2/2022 – 27,00 €/ t, 3-12/2022 – 22 €/ t.
Skládkovanie v roku 2022 ( ak bude % podiel triedenia menej ako 30 %)
poplatok za skládkovanie – 1,2/2022 – 27,00 €/ t, 3-12/2021 – 27 €/ t.
Prepočet poplatku na rok 2022 pri iných cenách za skládkovanie:
-Skutočné (1-9) + odhadované náklady (10-12) za KO za odvoz za celý rok 2021
45 699,46 €
- Ostatné náklady na poplatok
971,28 €
- Odhadovaná ročná platba za skládkovanie
odhadovaná ročná platba za skládkovanie
(pri % triedení do 30) - 12000 €
(pri % triedení nad 30) - 10000 €
-Náklady na zberný dvor
13500 €
Celkové náklady za KO za rok 2022
pri predpoklade rovnakého množstva odpadu a rovnakého príjmu
(pri % triedení do 30) 72 170,74 €
Poplatok 20,82 € / rok /osobu

(pri % triedení nad 30)
70 170,74 €.
20,24 € / rok /osobu

