Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Čausa
č. 5/ 2011 zo dňa 12.12.2011
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause v súlade s § 6 ods. 1 a podľa § 11 ods.4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto nariadení.
ČL. I.
PREDMET ÚPRAVY
Týmto všeobecne záväzným nariadením obce Malá Čausa sa určuje od 1.januára 2012
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto nariadenie vymedzuje aj
práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb, občanov, správcov nehnuteľností
a ostatných pôvodcov komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vo vzťahu
k poplatku.
ČL. II.
SPRÁVA POPLATKU
Správcom poplatku je obec Malá Čausa a správu poplatku vykonáva Obecný úrad v Malej
Čause.
ČL III.
POPLATNÍK
1/ Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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, trvalý trávny porast, na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
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 viacero poplatníkov podľa odseku 1/ písmena a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z
nich.
3/ Ak má osoba podľa 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 alebo prechodného pobytu.
4/ Obec stanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za
vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb 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 obec.

5/ Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
6/ Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca alebo opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného
prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky.
Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka,
povinná bezodkladne písomne oznámiť obci.
ČL. IV
VZNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastanú skutočnosti uvedené v čl. III tohto VZN.
ČL.V
URČENÉ OBDOBIE
Obdobie, na ktoré sa poplatok vyrubuje, je kalendárny rok.
ČL. VI
OHLÁSENIE
1/ Poplatník je povinný splniť ohlasovaciu povinnosť do jedného mesiaca odo dňa vzniku
povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik
poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil
poplatok, v prípade ak došlo k zmene ohlásených údajov.
2/ Poplatník podľa čl. III ods. 1/ písm. a) tohto VZN v ohlásení uvedie:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej identifikačné údaje),
b) počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude mať
v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnený užívať,
c) identifikačné údaje iných osôb spoločnej domácnosti, za ktoré plní povinnosti poplatníka.
3/ Poplatník podľa čl. III ods. 1/ písm. b) tohto VZN v ohlásení uvedie:
a) svoj názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
b) počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých nehnuteľnosť užíva
alebo je oprávnený užívať.
4/ Poplatník podľa čl. III ods. 1 písm. c) tohto VZN v ohlásení uvedie:
a) svoj názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
b) počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, za ktoré mu vzniká poplatková
povinnosť.
5/ Ak poplatník pri ohlásení podľa ods.1/ súčasne požaduje zníženie poplatku podľa čl. X
tohto VZN, s ohlásením predloží aj doklad, ktorý odôvodňuje zníženie poplatku.

ČL.VII

SADZBA POPLATKU
1/ Sadzba poplatku za kalendárny deň je:
a) 0,041 € za poplatníka uvedeného v čl. III, ods. 1/ písm. a) tohto VZN
b) 0,041 € za osobu v pracovno právnom vzťahu u poplatníka uvedeného v čl. III, ods. 1/
písm. b) tohto VZN
c) 0,09 € za osobu v pracovnoprávnom vzťahu u poplatníka uvedeného v čl.III, ods. 1/
písm. c) tohto VZN
K poplatku podľa bodu c) sa u právnických osôb – podnikateľov, ktorí poskytujú reštauračné,
pohostinské a ubytovacie služby pripočíta poplatok:
a) 0,02 € za počet miest určených na poskytovanie reštauračných a pohostinských služieb
a kalendárny deň
b) 0,05 € za priemerný počet ubytovaných osôb a kalendárny deň.
2/ Obec Malá Čausa stanovuje pri výpočte koeficient vo výške 1.
ČL.VIII
URČENIE POPLATKU
1/ Pre fyzické osoby:
a) Pre poplatníka podľa čl. III. ods. 1/ písm. a) sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku
a počtu kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude
mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva
alebo je oprávnený užívať.
b) Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa
určí v rozsahu súčtu poplatku za všetkých členov spoločnej domácnosti.
2/ Pre právnické osoby a podnikateľov:
a) Pre poplatníka podľa čl. III ods. 1/ písm. b) a c) sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku,
počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu .
3/ Ukazovateľ produkcie komunálneho odpadu pre právnické osoby a podnikateľov v
určenom období je súčet:
a) Priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb,
ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom stanoveným
obcou
b) Priemerného počtu
- ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o
poplatníka, ktorý v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje ubytovacie služby, do
počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt
- 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
c) Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník
oprávnený vykonávať svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať.
d) Ak nie je možné postupovať podľa písmena c)
- počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatní splní ohlasovaciu
povinnosť o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
- počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok

do konca určeného obdobia, súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za ktoré
vzniká poplatková povinnosť a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
ČL.IX
VYRUBENIE A SPLATNOSŤ POPLATKU
1/ Poplatok vyrubí obec Malá Čausa platobným výmerom.
2/ Pre fyzické osoby
a) poplatok do 20,00 € splatný jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru
b) poplatok vyšší ako 20,00 € v dvoch rovnakých splátkach a to najneskôr do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a do 30. 9. kalendárneho roka, na ktorý sa
poplatok vyrubuje.
3/ Pre právnické osoby a podnikateľov
a) poplatok do 100,00 € je splatný jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru
b) poplatok vyšší ako 100,00 € je splatný v dvoch rovnomerných splátkach a to najneskôr do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a do 30. 9. kalendárneho
roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje.
4/ Vyrubený poplatok môže poplatník zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyšší ako je uvedený v
bode 2/ písm. b) a v bode 3/ písm. b).
5/ Poplatník uhradí vyrubený poplatok v hotovosti do pokladne obce alebo bezhotovostne na
bankový účet obce uvedený v platobnom výmere.
ČL.X
ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU
1/ Obec poplatok odpustí
a) za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe dokladov:
- čestné prehlásenie že sa po celý rok zdržiava v zahraničí
- doklad vecne príslušného úradu o pobyte preukazujúci, že v priebehu kalendárneho roka sa
dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
b) za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe dokladov:
- doklad o prechodnom pobyte na území SR mimo obec Malá Čausa
- doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v mieste
prechodného pobytu na území SR mimo obec Malá Čausa.
2/ Obec ročný poplatok zníži za osoby, ktoré študujú na dennom štúdiu stredných a vysokých
škôl na základe dokladu o štúdiu o 50%.
3/ Poplatník preukáže skutočnosti odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie poplatku do 28.
februára príslušného kalendárneho roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje. Ak skutočnosti
vzniknú v priebehu roka, poplatník tieto preukáže do jedného mesiaca od ich vzniku.
4/ Ak poplatník nepreukáže skutočnosti v termíne podľa bodu 4/, obec zníženie alebo
odpustenie poplatku uzná len od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom
poplatník skutočnosti preukáže.

5/ O zníženie alebo odpustenie poplatku poplatník je povinný požiadať písomne s doložením
potrebných dokladov.
6/ Zníženie poplatku sa pre jednu osobu nekumuluje.
ČL. XI.
MNOŽSTVOVÝ ZBER
1/ Na území obce Malá Čausa je pre poplatníkov uvedených v čl. III ods. 1/, písm. c)
zavedený množstvový zber komunálnych odpadov. Množstvový zber je zber komunálnych
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok určený Obcou Malá Čausa vo výške, ktorá je
priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
2/ Poplatníci sa môžu do množstvového zberu zapojiť najneskôr do 31.januára príslušného
kalendárneho roka.
3/ Poplatník komunálnych odpadov uvedie v prihláške do množstvového zberu počet a typ
ním používaných zberných nádob a požadovanú frekvenciu vývozu komunálneho odpadu.
Počet, typ zberných nádob a frekvenciu vývozov je poplatník množstvového zberu povinný
zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob komunálnym odpadom.
4/ Ak poplatková povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, do množstvového zberu
sa môže zapojiť poplatník vyplnením prihlášky do množstvového zberu do 15 dní od vzniku
poplatkovej povinnosti.
5/ Sadzba pre množstvový zber je 0,03 € za liter.
6/ Obec vyrubí poplatok za množstvový zber rozhodnutím na základe typu a frekvencie
vývozu.
7/ Poplatník je povinný ohlásiť skutočnosti ovplyvňujúce výšku poplatku pre množstvový
zber pre príslušný kalendárny rok v lehote do 31.januára príslušného kalendárneho roka.
Zmeny, ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roka, je povinný ohlásiť v lehote do 15 dní
odo dňa, keď nastali skutočnosti ovplyvňujúce výšku poplatku pre množstvový zber.
8/ Splatnosť poplatku je do 100,00 € jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti, rozhodnutia a nad 100,00 € je splatný v dvoch rovnomerných splátkach a to
najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a do 30. 9.
kalendárneho roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje.
9/ Ak poplatník zapojený do množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol
povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Rozdiel obec vráti bezhotovostným prevodom na
bankový účet, ktorý poplatník obci oznámi alebo v hotovosti v pokladni obce.

ČL.XII.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1/ Daňovníci a poplatníci uhradia poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

uvedené v tomto VZN v hotovosti do pokladne obce alebo bezhotovostným prevodom na
bankové účty uvedené obcou v platobných výmeroch a rozhodnutiach.
2/ Na daňové a poplatkové povinnosti, ktoré vznikli v predchádzajúcich obdobiach, sa
vzťahuje postup podľa v tom období platných nariadení.
3/ Návrh VZN bol zverejnený na obecnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 15.11.2011.
4/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Čausa č. 5/2011 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Malá Čausa uznesením č. 65 /2011 zo dňa 12. 12. 2011.
5/ VZN bolo vyvesené na obecnej tabuli dňa 15.11.2011
6/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Čausa č. .5/2011 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2012.
7/ Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Malá Čausa č.5/2011 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušujú:
a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Čausa č. 7/2008 o miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Malá Čausa

Ing. Peter Vido
starosta obce

