Obec Dojč v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov 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
všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2017
o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2018
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) v zmysle
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach
a poplatkoch“) na území obce Dojč na rok 2018.
Článok 2
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce, okrem elektroodpadov, bioodpadu, nebezpečného odpadu a triedeného odpadu
(papier, sklo, kovy, plasty) a reštauračného odpadu.
(2) Podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území
obce Dojč stanovuje obec v nariadení č. 2/2015 o odpadoch.
Článok 3
Správca poplatku
(1) Správcom poplatku sa rozumie orgán verejnej správy vykonávajúci správu dane, čím
sa rozumie činnosť ku správnemu a úplnému zisteniu, stanoveniu a splneniu daňových
povinností daňovými subjektmi.
(2) Správcom poplatku je Obec Dojč.
Článok 4
Poplatník
(1) Poplatník 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
(neobývaný dom, chalupa, chata, rekreačný domček) alebo jej časť, alebo objekt, ktorý

nie je stavbou alebo záhradou, vinicou, ovocným sadom, trvalým trávnatým porastom 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.
(2) U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) sa vychádza z údajov centrálnej evidencie obyvateľov
vedenej v evidencii obyvateľstva Obecného úradu Dojč (trvalý pobyt, prechodný pobyt).
(3) Poplatok platí vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti.
(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 1 a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
(5) Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako
na podnikanie, platí poplatok iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak
má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je
podľa ods. 1 písm. c) podnikateľom a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba
raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka
vzťahuje množstvový zber.
Článok 5
Sadzba poplatku
Sadzby poplatku sú nasledovné:
a) sadzba poplatku za zvoz komunálneho odpadu zo zastavaného územia obce Dojč pre
fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom je stanovená vo výške 0,0548 € za
osobu a deň.
b) sadzba poplatku za odobratie a zvoz drobného stavebného odpadu zo zastavaného
územia obce Dojč pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom je stanovená
vo výške 0,07 € za kilogram odovzdaného drobného stavebného odpadu.
c) sadzba poplatku za zvoz komunálneho odpadu zo zastavaného územia obce Dojč
pre právnickú osobu a podnikateľa, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť je stanovená vo výške 0,21 € na deň.
Článok 6
Určenie poplatku
(1) Obec určuje poplatok na rok 2018 ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní
v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať fyzická osoba v obci trvalý alebo
prechodný pobyt, t. j. vo výške 20,00 € za osobu a rok.

(2) Ak má fyzická osoba záujem o väčšiu popolnicu, ako je určená nariadením, môže si
požiadať o jej výmenu, pričom musí uhradiť plnú výšku nájmu za daný typ popolnice.
(3) Obec určuje poplatok za popolnicu na rok 2018 pre právnické osoby, podnikateľov
a fyzické osoby nasledovne:
140 l

75 €/rok

240 l

100 €/rok

660 l

240 €/rok

1100 l

300 €/rok
Článok 7
Platenie poplatku

(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť:
a) meno a priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len „identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona
o miestnych daniach a poplatkoch aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti
a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona o miestnych
daniach a poplatkoch aj názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena,
sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku.
(2) Ak poplatník požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych
daniach a poplatkoch, predloží aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie
poplatku.
(3) Zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa,
kedy tieto nastali.
(4) Poplatok sa určí rozhodnutím – platobným výmerom.
Článok 8
Množstvový zber
(1) Fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Dojč sa prihlasuje
k zavedenému množstvovému zberu výberom a zaplatením poplatku za zbernú nádobu
nasledovne:
Počet obyvateľov na pobyt
v súpisnom čísle

Objem zbernej nádoby

1– 4

140

5–8

240 l

9 a viac členov domácnosti

140 l + 240 l

(2) Vlastníci nehnuteľností v zastavanej časti obce sa prihlasujú k množstvovému zberu
výberom veľkosti nádoby podľa potreby.
(3) Právnická osoba alebo podnikateľ oprávnený na území obce podnikať a zároveň má na
území obce prevádzku, sa prihlasuje zaplatením poplatku za zbernú nádobu podľa počtu
zamestnancov nasledovne:
Počet zamestnancov

Objem zbernej nádoby

do 5

140 l

5– 10

240 l

11a viac

140 l + 240 l

(4) Podnikateľ poskytujúci pohostinské služby alebo ubytovacie služby má zbernú nádobu
minimálne 140 l.
(5) Poplatok pre zdravotnícke ambulancie a lekáreň sú upravené v nájomnej zmluve, výška
poplatku je upravená v čl. 5 písm. c) tohto nariadenia.
(6) Základná škola s materskou školou platí poplatok mesačne na základe počtu zberných
nádob alebo veľkoobjemových kontajnerov.
Článok 9
Úľavy a oslobodenia
Obec znižuje poplatok za komunálny odpad nasledovne:
a) študent môže požiadať o 20% úľavu; žiadateľ o úľavu musí predložiť potvrdenie
o návšteve školy a ubytovaní v študentskom internáte s preukázaným poplatkom
plateným v internáte,
b) poplatník na žijúci v zahraničí viac ako 180 dní môže požiadať o 50% úľavu; žiadateľ je
povinný predložiť hodnoverný doklad v slovenskom jazyku s potvrdením o platbe
poplatku (študijný pobyt, pracovné povolenie, potvrdenie o úhrade poplatku v zahraničí),
c) poplatník s trvalým pobytom v obci Dojč s preukazom ZŤP môže požiadať o 20% úľavu;
poplatník musí predložiť preukaz ZŤP a občiansky preukaz. O úľavu požiada poplatník
len raz, v prípade zmeny túto ohlási neodkladne.
d) senior môže požiadať o 100% úľavu; podmienkou je, že je klientom zariadenia pre
seniorov. Žiadateľ musí predložiť občiansky preukaz a potvrdenie o tom, že je klientom
zariadenia pre seniorov.
Článok 10
Platenie dane
(1) Správca dane určuje, že poplatok v úhrne do sumy 2 € (dvoch eur) nevyrubuje.
(2) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3) Ak vyrubený ročný poplatok presiahne 50 €, môže daňovník písomne požiadať o splátkový
kalendár.

(4) V prípade nedodržania termínov v splátkovom kalendári je daňovník povinný dlžnú sumu
uhradiť naraz a v nasledujúcom daňovom období nemôže požiadať o splátkový kalendár.

Článok 11
Spoločné ustanovenia
(1) Správu poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov
obce.
(2) Poplatník platí poplatky správcovi poplatkov týmito spôsobmi:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Dojči,
b) poštovou poukážkou,
c) prevodným príkazom na účet obce Dojč.
Článok 12
Záverečné ustanovenia
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpadya drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok
2017 zo dňa 15. novembra 2016.
Článok 13
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
V Dojči, ....................

PaedDr. Slavomíra Melišová
starostka obce
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