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Obec Ardanovce v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení noviel, § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vydáva
pre obec Ardanovce všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Článok 1
§1

Základné ustanovenia
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. 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.
3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vyberaný 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 mesto (ďalej len
platiteľ).
Článok 2
§2
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku na obdobie jedného kalendárneho roka je:
a) fyzická osoba: 0,02734 € za osobu a kalendárny deň /10,00 € na osobu a rok/, za
tento poplatok dostane fyzická osoba 8 ks žetónov. V prípade potreby väčšieho
množstva žetónov si môže v priebehu roka každá fyzická osoba s trvalým pobytom
v obci dokúpiť ďalšie žetóny za 1,00 € za 1 ks žetónu.
b) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba: 0,11 € za osobu a kalendárny
deň /40,00 € na osobu a rok/, za tento poplatok dostane právnická osoba a fyzická
osoba – podnikateľ 12 ks žetónov,
c) pre fyzické osoby, ktoré majú v obci nehnuteľnosť ale nie sú prihlásení k trvalému
ani k prechodnému pobytu a zdržiavajú sa v obci viac ako 30 dní 1,20 € za 1 ks
žetónu a fyzické osoby, ktoré majú v obci nehnuteľnosť a nie sú prihlásení k trvalému
ani k prechodnému pobytu 1,66 € za 1 ks žetónu.
d) fyzická osoba: 0,03078 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín.
Poplatník platí (odvádza) poplatky správcovi poplatkov – Obci Ardanovce týmito spôsobmi:
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v hotovosti oproti potvrdeniu
Obecnom úrade v Ardanovciach,

obecného

úradu o zaplatení poplatku na

bankovým prevodom na bankový účet Obce Ardanovce č. účtu

I B A N : SK16 0200 0000 0000 2102 8192
§3
Ohlasovacia povinnosť
1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho
odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona do jedného mesiaca:
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok,
b) odo dňa kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti.
2. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácnosti
(tzv. platiteľ) je povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť údaje za každého
poplatníka, za ktorého plní poplatkovú povinnosť, a ktorý v nehnuteľnosti má trvalý, resp.
prechodný pobyt alebo užívateľ alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosti platiteľa.
3. Poplatník – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ podľa § 77 ods. 2Ľ písm. c)
zákona je povinný správcovi poplatku nahlásiť počet zamestnancov.
4. Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý má uzavretú zmluvu na odvoz a
zneškodnenie komunálneho
odpadu
a drobného
stavebného odpadu s firmou
zabezpečujúcou jeho odvoz, doloží zmluvu o odvoze komunálneho odpadu.
§4
Vyrubenie poplatku
Správca poplatku vyrubí poplatníkovi poplatok rozhodnutím. Ak poplatník preukáže, že
využíva množstvový zber, správca poplatku poplatok rozhodnutím nevyrubí.
§5
Splatnosť poplatku
1. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane alebo prevodom z účtu
v peňažnom ústave.
§6
Zníženie poplatku
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 na iných daniach a poplatkoch, musí zaniknúť dôvod
spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého, resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania
nehnuteľností a pod. ),
b) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
c) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o
zamestnaní
spolu
s potvrdením
alebo
dokladom o ubytovaní alebo čestné
prehlásenie poplatníka.
3

3. V prípade že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k
dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
§7
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi
dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Obce Ardanovce.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo Obce Ardanovce, a to napr.:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti
pobytovou formou,
c) doklady preukazujúce dlhodobý pobyt mimo obce alebo v zahraničí.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku je potrebné k
dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
§8
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Obce Ardanovce č. 2/2015 o dani z
nehnuteľností a o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2016.
2. Poplatník označí platbu – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
variabilný symbol – uvedené v rozhodnutí,
konštantný symbol – 0558 – bezhotovostný platobný styk
3. Miestne dane a miestny poplatok môže daňovník alebo poplatník uhradiť :
a) bezhotovostným prevodom na účet obce Ardanovce č., vedený vo VÚB banka a.s., pobočka
Topoľčany
IBAN : SK16 0200 0000 0000 2102 8192
b) v hotovosti do pokladne Obecného úradu Ardanovce
c) poštovou poukážkou.
4. Obecné zastupiteľstvo v Ardanovciach sa uznieslo na tomto VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 dňa 16.12.2016
uznesením č. 67/2016.
V Ardanovciach dňa 16.12.2016
Maroš Barta
zástupca starostu obce
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