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§1
Úvodné ustanovenia
(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce
Chtelnica.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
(3) Správu poplatku vykonáva Obec Chtelnica a poplatok je príjmom rozpočtu Obce
Chtelnica.
(4) Výnos poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä ich zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie.
§2
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, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
„nehnuteľnosť“),
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 § 2 ods. 1 písm. a) tohto VZN v obci súčasne trvalý pobyt aj
prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa § 2 ods. 1
písm. a) tohto VZN 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.
(3) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa § 2 ods. 1 tohto VZN, 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) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník,

2

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020

Obec Chtelnica

d) 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.
(4) Poplatok od 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 správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obce (ďalej len
„platiteľ“).
(5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(6) Ak viacero poplatníkov podľa § 2 ods. 1 písm. a) tohto VZN žije v spoločnej domácnosti,
plnenie povinností 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, prípadne 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
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods. 1 tohto
VZN a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§4
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je pre poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. a) tohto VZN:
0,0685 Eur za osobu a kalendárny deň

(25,- Eur ročne)

(2) Sadzba poplatku je pre poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. b) a písm. c) tohto VZN:
0,0262 Eur za jeden liter odpadu
(3) Sadzba poplatku je pre poplatníka podľa §2 ods. 1 písm. a),b),c) tohto VZN:
0,039 € za jeden kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
§5
Určenie poplatku
(1) Poplatok sa vyrubuje na obdobie kalendárneho roka a určuje sa ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník uvedený v § 2 ods. 1 písm. a) tohto VZN v obci trvalý alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,
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b) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých
poplatník uvedený v § 2 ods. 1 písm. a) tohto VZN nehnuteľnosť užíva na víkendové pobyty
a tvorí odpad, poplatok bude vyrubený na 1 osobu.
c) súčin frekvencie odvozov, sadzby určenej v tomto VZN a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník uvedený v § 2 ods. 1 písm. b) a c) užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
d) pre poplatníka uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a), b) a c) ako súčin sadzby poplatku podľa § 4
ods. 3 tohto VZN a hmotnosti vyvezeného drobného stavebného odpadu.
(2) Výška poplatku pre poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. b) a písm. c) tohto VZN pre rôzne
objemy zbernej nádoby je určená v prílohe č. 1 tohto VZN.
§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 to:
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 zákona 582/2004 Z. z. aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti,
a ak je poplatník osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo 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, predložiť 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,
keď tieto nastali.
§7
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
(2) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
(3) 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.
Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu v banke na účet správcu
poplatku vedený vo VÚB a.s., pobočka Trnava, IBAN: SK8502000000000006326212,
poštovou poukážkou na uvedený účet správcu poplatku alebo v hotovosti do pokladne obce
poverenému zamestnancovi Obecného úradu v Chtelnici.
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§8
Platenie poplatku za drobné stavebné odpady
Poplatok za drobný stavebný odpad sa hradí v hotovosti v kancelárii obecného úradu na
základe vystaveného vážneho lístka povereným pracovníkom zberného dvora pri odovzdaní
drobného stavebného odpadu.
§9
Zníženie poplatku
(1)
Obec zníži sadzbu poplatku pre poplatníka uvedeného v § 2 písm. a) tohto nariadenia,
teda fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt o 50 % z celkovej
sadzby ak poplatník preukáže:
a) že sa v určenom období dlhodobo t. j. 6 po sebe nasledujúcich mesiacov zdržiava alebo
zdržiaval v zahraničí.
b) že z dôvodu štúdia alebo výkonu zamestnania je ubytovaný mimo územia trvalého pobytu
(2)
Obec zníži sadzbu poplatku pre poplatníka uvedeného v § 2 písm. a) tohto nariadenia,
teda fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt o 25 % z celkovej
sadzby ak poplatník preukáže:
a) že je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Ak poplatník spĺňa podmienky pre poskytnutie úľavy uvedené v § 9 odsek (1) a zároveň aj
ods. (2) poskytne správca poplatku úľavu len z jedného dôvodu.
(3)
V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom
období, je nutné predložiť doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie.
§ 10
Odpustenie poplatku
(1) Obec poplatok odpustí v plnej výške poplatníkovi uvedenému v § 2 písm. a) tohto
nariadenia a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a ktorá:
a) sa počas kalendárneho roka zdržiava na území obce menej ako 30 dní a 1 a viac rokov je
mimo územia obce z dôvodu pobytu v zahraničí, (napr. pracovný pobyt, študijný pobyt a
pod.) okrem poplatníka oprávneného užívať 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) sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého určeného obdobia mimo územia obce
c) sa z dôvodu správy farnosti počas celého určeného obdobia zdržiava mimo územia obce
d) je umiestnená v domove alebo ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení
mimo územia obce
e) sa zdržiava mimo obce počas celého zdaňovacieho obdobia a predloží doklad o zaplatení
poplatku za komunálny odpad v inej obci, ktorý platí na základe prechodného pobytu alebo
oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území inej obce.
(2) Podmienky uvedené v § 10 ods. (1) písm. a) až d) musí poplatník spĺňať za celé
zdaňovacie obdobie.
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§ 11
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku
(1)
Ak poplatník požaduje odpustenie alebo zníženie poplatku, predloží do 31.01.
príslušného kalendárneho roka písomnú žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku.
Doklady, ktoré odôvodňujú odpustenie resp. zníženie poplatku je poplatník povinný doručiť
do 31.05. príslušného kalendárneho roka. Pri nedodržaní termínu na predloženie dokladov
nárok na úľavu zaniká. Vzor žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny
odpad je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
(2)
Akceptovateľné doklady k odpusteniu resp. zníženiu poplatku:
• potvrdenie o štúdiu v zahraničí
• potvrdenie o ubytovaní u študentov vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava
• doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa
zo zahraničia (nájomná zmluva, pracovná zmluva)
• potvrdenie zamestnávateľa o ubytovaní mimo trvalého pobytu vydané v tom roku, v
ktorom sa uplatňuje úľava
• vo výnimočných prípadoch je možné predložiť čestné prehlásenie odcestovanej osoby,
prípadne iného identifikovateľného rodinného príslušníka (meno, priezvisko, dátum
narodenia, úplná adresa, podpis)
• preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
• potvrdenie o výkone trestu
• potvrdenie farského úradu
• potvrdenie o umiestnení klienta v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom
zariadení mimo územia obce
V prípade, že nie je potvrdenie v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj ich preklad. V doklade musí byť uvedený dátum od kedy do kedy bol (bude)
poplatník v zahraničí alebo mimo územia obce.
§ 12
Vrátenie poplatku
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených v tomto VZN na základe písomnej žiadosti
o vrátenie poplatku.
§ 13
Prechodné a záverečné ustanovenie
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 bolo schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Chtelnici dňa 14.12.2020, uznesením č. 102/2020.
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(2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Chtelnici. Toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecné záväzné
nariadenie obce Chtelnica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Chtelnica č. 5/2016 zo dňa 15.12.2016.

Ing. Ján Horváth
starosta obce
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Príloha č. 1:

Objem nádoby v l
110 l
120 l
240 l
1100 l

Počet vývozov ročne
17
17
17
17

Sadzba poplatku
0,0262
0,0262
0,0262
0,0262

Poplatok za jednu
nádobu
49,00 EUR
53,45 EUR
106,90 EUR
489,94 EUR
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Príloha č. 2:

(Meno, priezvisko a adresa žiadateľa – platiteľa poplatku)

Obec Chtelnica
Námestie 1. mája 495/52
922 05 Chtelnica

Vec
Žiadosť o zníženie* – odpustenie* poplatku za komunálny odpad

Dolu podpísaný (á) .................................................................... dátum nar.: .............................
bytom: .........................................................................................................................................
Vás žiadam o zníženie* – odpustenie* poplatku za komunálny odpad na rok ..........................
Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

......................................................
podpis žiadateľa
Prílohy:

*nehodiace sa preškrtnite
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