Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Handlová č.5/2019 o poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené dňa : 05. 12. 2019
Účinnosť od: 01. 01. 2020
Mesto Handlová v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 78, § 79, § 83 a § 98 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 „VZN“):

§1
Základné ustanovenia
1.

Mesto Handlová (ďalej len „mesto“) ukladá podľa § 2 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

2.

Mestské zastupiteľstvo v Handlovej 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 ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2020 sadzbu
poplatku, hodnotu koeficientu, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podklady, ktoré
má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri znížení alebo odpustení
poplatku.
§2
Sadzba poplatku

1.

Sadzba poplatku je vo výške 0,071 € za osobu a kalendárny deň za komunálne odpady.

2.

Sadzba poplatku je vo výške 0,0424 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

3.

Koeficient ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa ustanovuje v hodnote 1.
§3
Platenie poplatku

1.

Poplatok za zmesový komunálny odpad vyrubí mesto na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím. Poplatok
sa uhrádza formou elektronického prevodu na účet mesta alebo v hotovosti do pokladne mesta. Mesto
zašle poplatníkovi rozhodnutie s informáciou o výške poplatku za celé zdaňovacie obdobie a údaje
potrebné na zaplatenie poplatku (číslo účtu a variabilný symbol).

2.

Poplatok za drobné stavebné odpady správca poplatku nevyrubuje rozhodnutím. Poplatok za drobný
stavebný odpad určený ako súčin množstva odpadu a sadzby za drobný stavebný odpad poplatník
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uhrádza v hotovosti priamo v zbernom dvore, o čom sa poplatníkovi následne vydá príjmový pokladničný
doklad. Poplatník je povinný mestu písomne oznámiť zoznam poplatníkov, za ktorých prevzal poplatkovú
povinnosť.
§4
Určenie poplatku
1.

Správca dane vyrubuje poplatok na celé zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.

2.

Poplatok sa určuje na jeden kalendárny rok ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude
mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva
alebo je oprávnený ju užívať alebo,
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie
(priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt, vynásobený koeficientom k = 1).

3.

Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu
súčtu poplatkov za všetkých členov v spoločnej domácnosti.
§5
Vrátenie poplatku

1.

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok
v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak hodnoverným dokladom jednoznačne preukáže splnenie podmienok
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je:
a) potvrdenie obecného úradu že poplatník zaplatil poplatok z titulu trvalého alebo prechodného pobytu
v inej obci s dátumom vystavenia dokladu zhodným so zdaňovacím obdobím, na ktoré si uplatňuje
nárok na odpustenie poplatku vrátane uvedenia dátumu,
b) úmrtný list,
c) doklady, ktoré preukazujú ukončenie podnikateľskej činnosti alebo uzatvorenie prevádzkarne na území
mesta.

2.

Ak v priebehu kalendárneho roka poplatková povinnosť poplatníka zanikla, mesto vráti pomernú časť
poplatku rozhodnutím. Nárok na vrátenie poplatku zaniká, ak si poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť v
súlade so zákonom t. j. túto skutočnosť neoznámi správcovi dane. Preplatok nižší ako 3,32 € sa nevracia.
Ak má poplatník ku dňu zániku poplatkovej povinnosti nedoplatok na miestnych daniach a poplatku, použije
sa preplatok na ich zaplatenie.

3.

Preplatok na poplatku po zosnulom poplatníkovi mesto na základe žiadosti vráti dedičovi, ktorý predloží
právoplatné rozhodnutie súdu, na základe ktorého konkrétnu výšku preplatku na poplatku zdedil. Mesto vráti
poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ak poplatník nie je daňovým dlžníkom mesta.
§6
Zníženie a odpustenie poplatku

1.

Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže hodnoverným dokladom, že sa
poplatník zdržiava dlhodobo v zahraničí. Takýmto dokladom je:
a) sobášny list s cudzím štátnym príslušníkom alebo,
b) doklad o vlastníctve nehnuteľností v zahraničí alebo,
c) potvrdenie príslušného orgánu o nezvestnej osobe alebo,
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d) doklad o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody alebo,
e) doklad o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti alebo zdravotníckom zariadení.
2.

Mesto poplatok zníži podľa písmena a), b) a c) tohto odstavca, ak poplatník hodnoverným dokladom
preukáže, že sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Dátum vystavenia
dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na zníženie poplatku,
vrátane uvedenia dátumu odkedy a dokedy bol poplatník mimo územia mesta Handlová. V prípade, že
potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je povinné k dokladu predložiť aj voľný preklad
dokladu. Nárok na zníženie poplatku vzniká vtedy, ak je toto obdobie v zdaňovacom období dlhšie ako 90
dní. Mesto poplatok zníži :
a) o 80 %, ak poplatník preukáže dokladom, že sa na území mesta nezdržiaval viac ako 292 dní a danú
skutočnosť preukáže:
- dokladom vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva,
rezidentské povolenie),
- potvrdením o štúdiu v zahraničí, potvrdením zamestnávateľa v zahraničí alebo potvrdením od
agentúry, ktorá prácu v zahraničí sprostredkovala.
b) o 50 %, ak poplatník preukáže dokladom, že sa na území mesta nezdržiaval viac ako 90 dní a menej
ako 292 dní a danú skutočnosť preukáže:
- poskytnutím údajov mestu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v rozsahu meno, priezvisko a rodné
číslo alebo dátum narodenia žiaka resp. študenta,
- potvrdením od zamestnávateľa vzdialeného od trvalého pobytu min. 50 km na území SR,
- potvrdením od zamestnávateľa v zahraničí alebo potvrdením od agentúry, ktorá prácu v zahraničí
sprostredkovala.
c) o 20 %, ak je poplatníkom fyzická osoba staršia ako 65 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.

3.

Mesto poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník hodnoverným dokladom
preukáže, že sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Dátum vystavenia
dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na zníženie poplatku,
vrátane uvedenia dátumu od kedy a dokedy bol poplatník mimo územia mesta. Nárok na zníženie poplatku
vzniká vtedy, ak je toto obdobie v zdaňovacom období dlhšie ako 90 dní. Doklad, ktorým poplatník
preukazuje danú skutočnosť je:
a) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva,
rezidentské povolenie) alebo
b) potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
vzťahujúce sa na aktuálne zdaňovacie obdobie alebo
c) potvrdenie o návšteve školy, vzťahujúce sa na aktuálne zdaňovacie obdobie, len ak žiak alebo študent
navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a na splnenie podmienky zníženia
poplatku poskytne poplatník obci údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v rozsahu meno, priezvisko
a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka resp. študenta alebo
d) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v aktuálnom zdaňovacom
období vykonáva prácu mimo mesta; ak poplatník vykonáva prácu v obci v Trenčianskom, Žilinskom,
Banskobystrickom alebo Nitrianskom samosprávnom kraji, tak aj doklad, ktorý preukazuje ubytovanie
v mieste výkonu práce alebo
e) doklad o ubytovaní žiaka resp. študenta v rámci SR v internáte, študentskom domove, nájme
(potvrdenie, zmluva a pod.) alebo
f) doklad preukazujúci dôvody pre poskytnutie zníženia poplatku a to kópiu preukazu ZŤP alebo ZŤP/S.
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj
preklad potvrdenia, pričom sa nevyžaduje jeho úradný preklad.
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4.

Poplatník k dokladu pripojí vyplnený formulár Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku, ktorého vzor
určí mesto.

5.

Mesto odpustí alebo zníži poplatok iba v prípade zaplatenia miestnych daní a poplatku z minulých
zdaňovacích období.

6.

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr do
30.9. príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady
podľa § 6 ods. 1, 2 a 3 tohto VZN, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto zdaňovacie
obdobie zaniká.

7.

Doklad podľa ods. 1,2,3 pri predložení mestu nesmie byť starší ako 3 mesiace. Doklad, ktorý je vystavený
na dlhšie obdobie alebo na dobu neurčitú, môže poplatník uplatniť len raz na prvé zdaňovacie obdobie
(nemôže byť predkladaný opakovane v ďalších zdaňovacích obdobiach).

8.

Doklad podľa ods. 1,2,3 nie je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka alebo rodinného
príslušníka a cestovným dokladom (údaje z pasu, cestovné lístky, letenky a pod.).
§7
Záverečné ustanovenia

1.

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh
tohto VZN o poplatku zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na internetovej stránke mesta
Handlová od 19.11.2019 do 5.12.2019.

2.

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o poplatku sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2012 zo dňa 6.12.
2012, Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2012 zo dňa 20.11. 2014 a Doplnok č. 2 k VZN č. 3/2012 zo dňa 15.12.
2015.

3.

Mestské zastupiteľstvo v Handlovej sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o poplatku uznieslo dňa
05.12.2019.

4.

Úplné znenie VZN bude prístupné na Mestskom úrade v Handlovej, oddelenie daní a poplatkov, správy
majetku a podnikateľskej činnosti a na internetovej stránke mesta www.handlova.sk
§8
Účinnosť

1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

V Handlovej, dňa 05.12.2019

Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta
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