MESTO
TLMAČE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA TLMAČE
o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
TLMAČE
č. 05/2019 zo dňa 13.12.2018

Návrh dodatku VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta:

28.11.2018

Schválené MsZ v Tlmačoch:

13.12.2018

Vyvesené na úradnej tabuli mesta:

13.12.2018

Účinnosť od:

01.01.2019

Podpísané primátorom mesta :

14.12.2018

Miroslav Kupči

Č.: 5/2019
Strana: 1 z 4
Účinnosť:
od 01.01.2019

MESTO
TLMAČE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA TLMAČE
o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Č.: 5/2019
Strana: 2 z 4
Účinnosť:
od 01.01.2019

Mesto Tlmače v zmysle § 4 ods. 3 písm. c/, §6 a § 11 ods. 4 písm. d),e) a g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade ustanoveniami §7 ods. 4,5 a
6., §8 ods. 2, §12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3. § 17 ods. 2 a 3, § 98 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 toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“)

§1
Základné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2019
poplatok
za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. Toto všeobecne záväzné
nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku na území mesta Tlmače v
zdaňovacom období roku 2019 a ďalšie zdaňovacie obdobia.

POPLATNÍK
§2
a) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta
Tlmače sú povinní platiť:
1) Fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na
území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, stavbu, objekt ktorý
nie je stavbou, záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast a iné pozemky.
2) Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na iný účel ako na podnikanie.
3) Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania.
b) Osobitné podmienky:
1) Ak žije viacero osôb v spoločnej domácnosti, môže poplatkovú povinnosť prevziať na
seba jeden z nich. Túto povinnosť nesmie plniť alebo za iného prevziať osoba, ktorá sa
dlhodobo zdržuje v zahraničí alebo je nezvestná. V prípade, že poplatník je osobou, ktorá
nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, poplatkovú povinnosť za ňu plní buď
zákonný zástupca, alebo ustanovený opatrovník.
2) Poplatková povinnosť vzniká dňom, keď nastane skutočnosť, ktorá je viazaná na
poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu
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v obci, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo
užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu). To platí aj pri zániku poplatkovej povinnosti.
§3
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
POPLATOK
§4
Sadzba poplatku
1) Správca dane ustanovuje na území mesta Tlmače sadzbu poplatku za komunálne odpady vo
výške 22,00 €/osoba/kalendárny rok t. j. 0,060 €/na osobu/deň.
2) Správca dane určuje sadzbu poplatku za spracovanie drobného stavebného odpadu vo výške
25,00- €/tonu t. j. 0,0685 €/kg.
§5
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1) Správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím pre všetky rodinné a bytové domy a pre objekty
určené na účely podnikania na území mesta Tlmače.
2) Správca dane určuje platenie poplatku nad 35,- € nasledovne:
a) prvá splátka je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
b) druhá splátka do 30. júna
c) tretia splátka je do 30.septembra
§6
Zníženie a odpustenie poplatku
Správca poplatku na základe písomného oznámenia zníži poplatok fyzickej osobe s trvalým,
resp. s prechodným pobytom na území mesta, v zmysle zákona za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi poplatku preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území mesta Tlmače. Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie
poplatku predložením dokladov za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.
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1. Správca poplatku poskytuje zníženie poplatku vo výške 50,00% pre občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodom – s červeným pásom .
Podkladom pre zníženie poplatku je fotokópia preukazu , držiteľa preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím – s červeným pásom.
2. Správca poplatku na základe písomného oznámenia poplatok podľa tohto nariadenia
zníži o 50,00% za osobu a za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nebude zdržiavať na území mesta po predložení
dokladov:
a) potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období
vykonáva prácu mimo mesta na území SR ( môže byť aj pracovná zmluva uzatvorená v
aktuálnom zdaňovacom období) vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste
výkonu práce ( vlastníctvo nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom pobyte, o ubytovaní,
nájomná zmluva)
b) potvrdenie o výkone práce poplatníka v zahraničí, ak pobyt netrvá celé zdaňovacie
obdobie (môže byť aj pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období)
alebo potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
c) potvrdenie o štúdiu na území SR, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, doklad o ubytovaní
d) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí
e) potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí
f) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname
nezamestnaných
3. Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka zníži poplatok podľa tohto
nariadenia o 100,0%:ak sa poplatník v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava alebo sa
bude zdržiavať v zahraničí alebo mimo mesta Tlmače. Pre účely uplatnenia zníženia
poplatku sa považuje za dlhodobý pobyt celé zdaňovacie obdobie.
Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku, podľa ods. 3 písm a) je hodnoverný doklad, z
ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka za celé zdaňovacie obdobie mimo územia mesta:
I. potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období
vykonáva prácu v zahraničí ( môže byť aj pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom
zdaňovacom období)
II. potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí alebo potvrdenie agentúry, ktorá
sprostredkovala prácu v zahraničí
III. potvrdenie o štúdiu v zahraničí
IV. potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí
V. potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí
VI. potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname
nezamestnaných
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potvrdenia príslušnej obce/mesta o tom, že sa poplatník zdržuje na jej/jeho území
(potvrdenie o prechodnom pobyte) a doklad o zapojení sa do systému zberu
komunálnych odpadov v príslušnej obci/mesta, (rozhodnutie o vyrubení poplatku na
poplatníka, resp. doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady)
a) na obdobie, za ktoré poplatník preukáže podkladmi, že viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdržiava alebo nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu, že je
umiestnený v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení
sociálnej starostlivosti, v reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone
väzby, vo výkone trestu odňatia slobody

Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si poplatník
uplatňuje nárok na zníženie poplatku a predložený v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30 dní
odo dňa, kedy nastali skutočnosti pre zníženie poplatkovej povinnosti.
Uvedené doklady sú povinnou súčasťou žiadosti o zníženie poplatku. Doklad vystavený v
úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje, musí poplatník správcovi predložiť aj s
prekladom do štátneho jazyka SR. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

§7
Vrátenie poplatku
1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej
žiadosti, podanej v zákonnej lehote na základe právoplatného rozhodnutia o úprave poplatku
a po splnení zákonných podmienok ak mu zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok v
dôsledku odhlásenia z trvalého pobytu alebo z prechodného pobytu na území mesta, prevodu
alebo prechodu vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúcich sa na území mesta do vlastníctva
inej osoby, zániku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, zániku práva
užívať nehnuteľnosť na účely podnikania.
2. Skutočnosti uvedené v odst.1 poplatník preukáže najmä: listom vlastníctva, dokladom o
ukončení nájmu, oznámenie o zrušení prevádzky na území mesta, a pod.
§8
Záverečné ustanovenie
1) Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
13.12.2018 uznesením č. 12/131218.
2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli mesta a
na internetovej stránke mesta dňa 28.11.2018
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019.
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4) Týmto VZN č. 5/2019 sa ruší platnosť VZN o poplatku za komunálny odpady a drobný
stavebný odpad č. 3/2017 zo dňa 15.12.2016.

V Tlmačoch dňa 14.12.2018

Miroslav Kupči
primátor mesta

