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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2012
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
 NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku

DÔVODOVÁ SPRÁVA :
Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku („ďalej len VZN“) je vypracované v súlade so
zákonom 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“).
V návrhu VZN na rok 2013 oproti VZN č. 24/2011, ktoré bolo účinné v roku 2012 sa
uskutočnili nasledovné zmeny:
- predmet poplatku bol vypustený z návrhu VZN, nakoľko definíciu predmetu poplatku
určuje zákon;
- určené obdobie bolo vypustené z návrhu VZN, nakoľko zdaňovacie obdobie je
definované v zákone;
- sadzba poplatku pre množstvový zber bola zjednotená na jednu sadzbu 0,024 za jeden
liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov;
Sadzby platné pre rok 2012:

Typ zbernej nádoby
vrece
zberná nádoba
zberná nádoba
zberná nádoba
zberná nádoba
kontajner
kontajner
kontajner

-

-

60 l
110 l
120 l
140 l
240 l
1 100 l
6 000 l
20 000 l

Sadzba v EUR / liter
0,0278 EUR
0,0219 EUR
0,0219 EUR
0,0219 EUR
0,0199 EUR
0,0139 EUR
0,0338 EUR
0,0219 EUR

ohlasovacia povinnosť k poplatku bola vypustená z návrhu VZN, nakoľko oznamovacia
povinnosť k poplatku je stanovená zákonom;
určila sa forma a miesto na zaplatenie poplatku; paušálny poplatok správca dane vyrubí
resp. upraví rozhodnutím, množstvový zber správca dane vyrubí resp. upraví platobným
výmerom;
v zmysle legislatívnych zmien zákona, platných od 1.12.2012 bol upravený článok,
týkajúci sa odpustenia a zníženia poplatku. Boli zrušené všetky doterajšie percentuálne
úľavy na poplatku. V zmysle § 82 ods. 2 zákona správca dane môže znížiť podľa
najnižšej sadzby alebo odpustiť poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
na základe podkladov, ktoré mesto stanoví vo VZN.
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Správca dane určil v návrhu VZN v zmysle vyššie uvedeného podklady pre odpustenie
poplatku pre zahraničných pracujúcich a študentov, pre osoby v zariadení sociálnych
služieb, v reedukačných a diagnostických zariadeniach a pre osoby vo výkone väzby
a vo výkone trestu odňatia slobody.
V návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2013 je predpokladaný príjem poplatku vo
výške cca 3 800 000 EUR.
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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. /2012
O POPLATKU
Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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“), vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O POPLATKU

1.

2.

Článok 1
Sadzba poplatku
Paušálny poplatok je zavedený pre fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný
účel ako na podnikanie. Sadzba paušálneho poplatku je 0,0640 € za osobu a kalendárny
deň.
Poplatok za množstvový zber je zavedený pre právnickú osobu alebo podnikateľa, ktorý je
oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel
podnikania. Sadzba poplatku pre množstvový zber je 0,024 € za jeden liter komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov.

1.
2.
3.

4.
5.

Článok 2
Forma a miesto na zaplatenie poplatku
Poplatok správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím za celé zdaňovacie obdobie.
Pri množstvovom zbere správca dane poplatok vyrubuje formou platobného výmeru.
Správca dane upraví platobným výmerom v priebehu zdaňovacieho obdobia poplatok
za množstvový zber, na základe podania oznamovacej povinnosti pri vzniku, zmene
alebo zániku poplatkovej povinnosti, pri zmene frekvencie odvozu, objemu zberných
nádob a počtu zberných nádob.
Správca dane upraví rozhodnutím v priebehu zdaňovacieho obdobia paušálny poplatok
na základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona.
Vyrubený poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, v hotovosti v pokladni
Mestského úradu v Žiline, vkladom v hotovosti resp. bezhotovostným prevodom na
účet správcu dane, na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí, resp.
platobnom výmere.
Článok 3
Odpustenie poplatku

1. Správca dane, na základe predloženia podkladov, uvedených v tomto článku ods. 2,
daňovému subjektu poplatok odpustí v zmysle zákona za obdobie, za ktoré poplatník
preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na
území mesta Žilina. Daňový subjekt si v zmysle zákona nárok na odpustenie poplatku
uplatňuje osobitne za každé zdaňovacie obdobie.
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2. Správca dane určuje nasledovné podklady pre odpustenie poplatku na území mesta
Žilina:
a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí (nie pracovná zmluva),
b) potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí,
c) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
d) potvrdenie od agentúry o výkone práce v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu
v zahraničí,
e) doklad miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
f) potvrdenie o štúdiu v zahraničí v zdaňovacom období,
g) potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí,
h) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb (detský domov, domov
dôchodcov, domov sociálnych služieb), v reedukačnom zariadení, v diagnostickom
zariadení,
i) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody.
3. V prípade, že podklad podľa ods. 2 nie je vystavený v slovenskom alebo českom
jazyku, poplatník predloží aj preklad príslušného podkladu, podpísaného poplatníkom.
4. Podklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
Článok 4
Vrátenie poplatku
1. Ak poplatník - FO, uhradil správcovi dane vyrubený poplatok na základe rozhodnutia
na zdaňovacie obdobie a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne jeho poplatková
povinnosť, poplatník je povinný v zmysle zákona túto skutočnosť ohlásiť správcovi dane
a písomnou žiadosťou požiadať o vrátenie preplatku, ktorej súčasťou bude fotokópia
dokladu o úhrade poplatku. Po splnení uvedených podmienok správca dane vráti do 30 dní
preplatok poplatníkovi.
2. Ak poplatník - PO, alebo podnikateľ uhradil správcovi dane vyrubený poplatok na základe
platobného výmeru na zdaňovacie obdobie a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne
jeho poplatková povinnosť, poplatník je povinný v zmysle zákona túto skutočnosť ohlásiť
správcovi dane a písomnou žiadosťou požiadať o vrátenie preplatku, ktorej súčasťou bude
fotokópia dokladu o úhrade poplatku. Po splnení uvedených podmienok správca dane vráti
do 30 dní preplatok poplatníkovi.
3. Poplatník, ktorý poplatok uhradil, ale v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrel, správca
dane na základe žiadosti pozostalých vydá potvrdenie o evidovanom preplatku pre potreby
dedičského konania.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa xx.xx.2012 a bolo
v zákonnej lehote vyvesené na úradnej tabuli Mesta Žilina.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 24/2011
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Žilina.

Ing. Igor Choma
primátor
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