MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY, ROK 2017
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa
ustanovujú v súlade so zákonom č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon“) a v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Kunerad č. 3/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku
1. Zdaňovacím obdobím miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“) je kalendárny rok.
Poplatok
1. Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť
výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na
ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu1
_________
1 § 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ..

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 nehnuteľnosti 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. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2, a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
4. Správca dane ustanovuje v zmysle § 78 ods. 1 písm. b) zákona sadzbu poplatku pre
fyzickú osobu, ktorou je 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 nehnuteľnosti ako vodná plocha
(ďalej len ,,nehnuteľnosť“),vo výške 0,0385 eura za osobu a kalendárny deň.
5. Správca dane ustanovuje v zmysle § 78 ods. 1 pís. a) zákona sadzbu poplatku za
množstvový zber vo výške 0,0279 eura za jeden liter komunálnych odpadov pre právnickú
osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
iný účel ako na podnikanie, podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania a fyzickú osobu chatovej oblasti, ktorá
nemá v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na rekreačné účely alebo na individuálnu rekreáciu, pre vývoz nádob s
objemom 110 l, 120 l a 1100 l.

6. Správca dane ustanovuje v zmysle § 78 ods. 1 písm. c) zákona sadzbu poplatku 0,0279
eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
7. Pre poplatníka fyzickú osobu, 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 nehnuteľnosti ako vodná plocha
(ďalej len ,,nehnuteľnosť“), ako súčin sadzby poplatku za osobu a kalendárny deň a počtu
kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnený užívať.
8. Pre poplatníka právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, podnikateľa, ktorý je
oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania a fyzickú osobu chatovej oblasti, ktorá nemá v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na rekreačné účely alebo na
individuálnu rekreáciu ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
9. Obec zahrnula do poplatku náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a
náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek KO, pri ktorých sa
neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.
10. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane vznik
alebo zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku alebo zmene alebo
zániku poplatkovej povinnosti. Poplatník vykoná ohlasovaciu povinnosť písomným
oznámením alebo vyplnením tlačiva ,,Oznámenie poplatku“, v ktorom uvedie:
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len ,,identifikačné údaje“). V prípade určeného zástupcu v súlade s § 77 ods. 7 zákona
aj identifikačné údaje ostatných členov domácnosti,
b) ak je poplatníkom osoba podľa ods. 2 písm. b) a c) tohto ustanovenia , názov alebo
obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania
a identifikačné číslo (IČO) a údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) pri množstvovom zbere druh a objem zbernej nádoby a frekvenciu vývozov, v závislosti
od zavedeného systému zberu odpadov.
11. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec
určila vo VZN, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval
na území obce.
Podklady na preukázanie nároku na zníženie poplatku, ktoré je potrebné preukázať v každom
zdaňovacom období (každoročne):
12. Podklady na preukázanie nároku na odpustenie poplatku, ktoré je potrebné preukázať
v každom zdaňovacom období (každoročne):
a) hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatok za poplatníka bol
zaplatený na území inej obce alebo že poplatník sa nezdržiava alebo nebude sa zdržiavať
v zdaňovacom období viac oko 90 dní na území obce, ako je:
1. potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie študentského domova alebo potvrdenie
o ubytovaní študenta,
2. potvrdenie o pobyte na území inej obce v SR alebo potvrdenie o pobyte na území
iného štátu, potvrdenie o zaplatení poplatku na území inej obce bez poskytnutých úľav,

potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry alebo pracovné povolenie alebo pracovná zmluva,
zmluva o ubytovaní, nájomná zmluva, potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody, potvrdenie
o pobyte v zariadení sociálnych služieb.
13. K podkladom 2 je poplatník povinný doložiť prehlásenie o počte dní v zdaňovacom
období, počas ktorých sa za preukázané obdobie nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
obce, pokiaľ to nevyplýva už z predložených podkladov.
V prípade, že podklady nie sú v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť
aj preklad do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad).

