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Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca podľa § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BOŠÁCA č. 6/2018
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Bošáca
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Bošáca (ďalej len „VZN“) upravuje sadzbu poplatku,
formu a miesto zaplatenia poplatku pri množstevnom zbere, podmienky na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení
poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri znížení poplatku.
2. Obec Bošáca na svojom území ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
§2
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt,
alebo prechodný pobyt a pre fyzická osoby, ktoré v obci užívajú nehnuteľnosť na iný účel
ako podnikanie a nemajú v obci trvalý a prechodný pobyt je 0,039 € za osobu na 1
kalendárny deň.
2. Sadzba poplatku za komunálny odpad pre podnikateľov, ktorí sú na území obce
oprávnení podnikať, alebo užívajú nehnuteľnosť na účel podnikania a právnické osoby,
ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na
podnikanie je 0,020 € za 1 liter odpadu.

3. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý
pobyt, alebo prechodný pobyt a pre fyzická osoby, ktoré v obci užívajú nehnuteľnosť na
iný účel ako podnikanie a nemajú v obci trvalý a prechodný pobyt, pre podnikateľov,
ktorí sú na území obce oprávnení podnikať, alebo užívajú nehnuteľnosť na účel
podnikania a právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na
území obce na iný účel ako na podnikanie je 0,008 € za 1kg drobného stavebného
odpadu.
§3
1

Určenie poplatku
1. Obec určuje poplatok za komunálny odpad na zdaňovacie obdobie ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých
má alebo bude mať poplatník podľa ods. 1 § 2 tohto VZN v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju
užívať,
b) súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby pre
podnikateľov, ktorí sú na území obce oprávnení podnikať, alebo užívajú nehnuteľnosť
na účel podnikania a právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú
nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie.

2. Obec určuje poplatok za drobný stavebný odpad ako súčin sadzby a množstva
odovzdaného odpadu.
§4
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere
1. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok za komunálny odpad
na základe písomného predpisu doručeného Obcou (alebo osobou poverenou obcou, napr.
subjekt zabezpečujúci zber a zvoz odpadov).
2. Poplatok za komunálny odpad je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré
obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom na č. účtu:19525202/0200
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Bošáci.
3. Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti prevádzkovateľovi Zberného
dvora v Bošáci.
§5
Zníženie a vrátenie poplatku za komunálny odpad alebo jeho pomernej časti
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti,
ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,
zánik práva užívania nehnuteľností, zrušenie podnikateľskej činnosti a pod..).
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4. Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť, poplatník, ktorému bol
poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku
rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru, alebo odo
dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného
obdobia, za ktorý bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3
eurá.
5. 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 vo všeobecne záväznom
nariadení.
6.

Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na
základe podkladov (§6 ods.1 tohto VZN) ktoré obec určila všeobecne záväzným
nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval
na území obce.
§ 6
Podklady potrebné na zníženie, odpustenie alebo vrátenie poplatku za komunálny
odpad alebo jeho pomernej časti

1. Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku podľa tohto ustanovenia je hodnoverný
doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v rámci zdaňovacieho obdobia
mimo obce:
a) pobyt alebo práca v zahraničí počas zdaňovacieho obdobia (viac ako 90 dní)Odpustenie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na základe žiadosti a
dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, pracovná
zmluva, doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, pracovné povolenie
a pod. Doklady, ktoré nie sú v slovenskom jazyku je možné nahradiť čestným
vyhlásením poplatníka. Obec poplatok na základe podkladov odpustí.
b) osoby vo výkone trestu odňatia slobody (viac ako 90 dní):
Zníženie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na základe žiadosti a
dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená –
Potvrdenie zariadenia na výkon trestu. Obec poplatok na základe podkladov odpustí.
c) osoby umiestnené v nemocničnom zariadení alebo v inom zariadení (viac ako 90 dní)::
Zníženie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na základe žiadosti a
dokladom potvrdzujúcim skutočnosť na základe ktorej je úľava uplatnená –
potvrdenie nemocničného, resp. iného zariadenia. Obec poplatok na základe
podkladov odpustí.
d) osoby, ktoré majú z dôvodu výkonu zamestnania prechodný pobyt alebo sú ubytované
v Slovenskej republike, mimo územia obce Bošáca (viac ako 90 dní):
Zníženie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na základe žiadosti a
dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená 3

Potvrdenie o prechodnom pobyte, pracovná zmluva, nájomná zmluva, potvrdenie
príslušného mestského alebo obecného úradu o zaplatení poplatku za komunálny
odpad. Obec poplatok zníži na základe žiadosti maximálne o 50 %.
e) študenti, ktorí študujú mimo Obce Bošáca, aj je ich štúdium spojené s ubytovaním v
inej obci, meste alebo štáte (viac ako 90 dní):
Zníženie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na základe žiadosti a
dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní s internátu alebo nájomná
zmluva. Doklady, ktoré nie sú v slovenskom jazyku je možné nahradiť čestným
vyhlásením poplatníka. Obec poplatok zníži na základe žiadosti maximálne o 50 %.
2. Obec zníži poplatok maximálne o 50 % na základe žiadosti poplatníkovi, ktorým je
fyzická osoba v hmotnej núdzi.
3. Podklady, ktoré musia byť predložené spolu so žiadosťou (§6 ods.2 tohto VZN):
a) osoba v hmotnej núdzi: rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že
fyzickej osobe bola priznaná pomoc v hmotnej núdzi a potvrdenie o dobe poberania
pomoci v hmotnej núdzi žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb, ktoré
tvoria domácnosť.
4. Obec určuje pre držiteľov preukazu ZŤP na rok 2019 zníženie o 50 % na základe žiadosti
poplatníka, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, držiteľ preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom. držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom: kópia preukazu ZŤP. Ak poplatník žiadosť predložil v predchádzajúcom
zdaňovacom období a nedošlo u neho k žiadnej zmene, opätovne nemusí žiadať o
zníženie.
5. O znížení poplatku podľa § 6 ods. 2 tohto VZN rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
6. Žiadosť o zníženie poplatku podľa § 6 ods.2 a 3 tohto VZN musí poplatník doručiť
najneskôr do 31. januára príslušného roka.

§ 7
Všeobecné ustanovenia
1. Poplatok za komunálny odpad obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2. 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.
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3. 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.
4. Správca poplatku určuje, že ak vyrubený poplatok za komunálny odpad presiahne 80 €, je
splatný v troch rovnomerných splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených
obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok,
ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote
splatnosti prvej splátky
5. Poplatky za komunálny odpad je možné uhrádzať :
a) bezhotovostným prevodom na č. účtu:19525202/0200
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Bošáci.
6.

Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti prevádzkovateľovi Zberného
dvora v Bošáci.

7. Obec Bošáca nebude vyrubovať alebo vracať poplatok za komunálny odpad, ktorý bude
nižší ako 1,- €.
§8
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo obce Bošáca
uznesením č..................... dňa..................
.
2.

Pokiaľ vo VZN nie je uvedená podrobnejšia úprava, platia ustanovenia zákona NR SR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

3.

Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č.4/2017 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Bošáca.

4.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2019.

V Bošáci dňa 27.11.2018

Mgr. Daniel Juráček
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa: 27.11.2018
Návrh VZN schválený Obecným zastupiteľstvom dňa:
VZN zvesené z úradnej tabuli obce dňa:
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