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Obec Buzitka, Obecné zastupiteľstvo v Buzitke 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 zmien a doplnkov
a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia

1.
2.

3.

4.
5.

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Buzitka s účinnosťou od 01.januára 2013 .
Nariadenie upravuje sadzbu poplatku, dĺžku obdobia, na ktoré určuje poplatok, vznik a zánik
povinnosti platenia poplatku, ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti,
ohlasovaciu povinnosť, splatnosť poplatku, hodnoty koeficientu pri množstvovom zbere, formu
a miesto na zaplatenie poplatku, prípady, kedy je možné žiadať o zníženie alebo odpustenie
poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku.
Na území obce Buzitka sa podľa tohto nariadenia stanovuje sadzba poplatku u poplatníkov
podľa §2 ods.2 písm.a) ako súčin sadzby poplatku 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 ju užívať.
Pre poplatníkov podľa §2 ods.2 písm b) a c) sa sadzba poplatku stanovuje ako súčin sadzby
poplatku a počtu zamestnancov a kalendárnych dní v zdaňovacom období.
Obec Buzitka stanovuje žetónový zber odpadu. Hodnota jedného žetónu je 2,00 €.
(Poplatník FO dostane za základnú sadzbu poplatku 5 žetónov).Možnosť dokúpenia žetónov
je na obecnom úrade.

§2
Poplatok, poplatník
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa
platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1. Poplatková povinnosť vzniká dňom :
a) pre fyzickú osobu občana :
 dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
 dňom vzniku práva užívať byt , nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom
a pod.),
b) pre právnickú osobu , ktorá nie je podnikateľom :
 dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako je podnikanie,

c) právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ :
 dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na podnikanie.
2. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v §3 odst.1 a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§4
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku sa stanovuje:
a) pre poplatníka podľa § 2 ods.2 písm. a) paušálne za osobu a kalendárny deň nasledovne :
0,0274 €/ osoba a deň,
b) pre poplatníka podľa §2 odst.2 písm. b), c) paušálne za osobu – zamestnanca kalendárny
deň nasledovne : 0,0274 €/ osoba a deň.
Pri platení poplatku obdrží poplatník počet žetónov zodpovedajúci zaplatenému poplatku.
2. Obec určuje poplatok :
a) pre poplatníka podľa §2 ods.2 písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v
roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať,
b) pre poplatníka podľa §2 ods.2 písm. b) c) ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní
v roku a počtu zamestnancov.
§5
Ohlasovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi poplatku vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Poplatník vykoná
ohlasovaciu povinnosť písomným oznámením alebo vyplnením tlačiva „ Ohlasovacia
povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady „ v ktorých uvedie :
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len "identifikačné údaje"). V prípade určeného zástupcu podľa §77 odst.7 aj
identifikačné údaje ostatných členov domácnosti,
b) ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov
alebo obchodné meno, alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo (IČO),podnikajúca fyzická osoba rodné číslo,
c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
d) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa §7 a §8 tohto všeobecne
záväzného nariadenia, predložiť aj doklady podľa §8 a §9 tohto VZN, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. 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.
3. Poplatník predloží správcovi poplatku spolu s ohlásením podľa odseku 1 a 2 aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje.
§6
Vyrubenie a platenie poplatku
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 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.
2. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených správcom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
3. Spôsoby úhrady poplatku:
 v hotovosti do pokladnice obce,
 bezhotovostným prevodom na účet obce, ktorý je vedený vo VÚB a.s., pobočka Lučenec,
číslo 16720352/0200, KS 0558, VS podľa doručeného rozhodnutia.

§7
Odpustenie poplatku
Obec poplatok odpustí, ak sa poplatník v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí. Pre účely
odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo 12 mesiacov zdaňovacieho obdobia.
1. Podmienkou na odpustenie poplatku je doloženie hodnoverného dokladu, z ktorého
jednoznačne vyplýva, že sa poplatník zdržiaval alebo zdržiava v dlhodobo v zahraničí.
2. Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je :
 potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná
zmluva),
 potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí,
 potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
 potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
 doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
 potvrdenie o štúdiu v zahraničí (potvrdenie za akademický rok od 1.septembra
predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho
obdobia a potvrdenie za akademický rok od 1. septembra aktuálneho zdaňovacieho
obdobia do 31. augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia) alebo potvrdenie za
všetky semestre aktuálneho zdaňovacieho obdobia a pod.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj preklad (nemusí byť úradne overený). Doklad nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením poplatníka.
4. Na výzvu správcu dane daňový subjekt je povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov
uvedených v ods. 2 tohto ustanovenia.
5. Žiadosť bude prejednaná až po zdokladovaní oprávnenia jej priznania doložením príslušných
dokladov.
§8
Zníženie poplatku
Správca sadzbu poplatku na základe ohlasovacej povinnosti poplatníka poplatok zníži za obdobie, za
ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce na : 0,0137 € za osobu a kalendárny deň. Podkladom
na uplatnenie zníženia poplatku je doloženie hodnoverného dokladu, z ktorého jednoznačne vyplýva
pobyt poplatníka mimo obce.
1. Doklad , ktorý preukazuje danú skutočnosť je :
 potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v
zdaňovacom období vykonáva prácu mimo obce Buzitka (nie pracovná zmluva), vrátane
dokladu ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce ( potvrdenie o prechodnom
ubytovaní, nájomná zmluva) a pod.
 potvrdenie o činnosti vykonávanej mimo obce Buzitka, vrátane dokladu, ktorý preukazuje
ubytovanie v mieste výkonu práce ( potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva
a pod.,
 potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí , ktoré obsahuje údaje o
tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná ,
 potvrdenie o ubytovaní mimo Buzitky , napr. potvrdenie študentského domova, nájomná
zmluva a pod.,
 potvrdenie o zaplatení poplatku na území inej obce, z ktorého je zrejmá dĺžka pobytu na
území inej obce.
2. Ak je poplatník na území obce vlastníkom bytu alebo stavby na bývanie, ktoré celoročne
nevyužíva, je povinný podať úradne osvedčené čestné vyhlásenie o tom, že predmetnú
nehnuteľnosť nevyužíva na prenájom.
3. Priložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na zníženie poplatku
musia byť aktuálne, nie staršie ako jeden rok odo dňa, kedy si poplatník uplatňuje nárok na
zníženie poplatku.
Článok II.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§9
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestneho poplatku vykonáva obec Buzitka prostredníctvom starostky obce a
poverených zamestnancov Obce Buzitka.
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§ 10
Záverečné ustanovenia
Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon SNR č. 582/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a zákon SNR č.563/2009 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Buzitka sa v súlade so zákonom SNR číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov u z n i e s l o Obecné
zastupiteľstvo v Buzitke dňa 06.12.2012, uznesením č. 41/2012.
Toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Buzitka nadobúda účinnosť 01.01.2013.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Buzitka č. 1/2009.o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Buzitka.

.............................................
Helena Ševčíková
starostka obce

