Kto má povinnosť platiť miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(„poplatok“)?
Poplatok platí (poplatník má poplatkovú povinnosť):
•
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo
•
prechodný pobyt alebo
•
ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na
území obce (nehnuteľnosťou sa vo veci poplatku myslí dom, byt,
chata, objekt, ktorý nie je stavbou, časť stavby, garáž, záhrada,
trvalý trávny porast, ovocný sad, vinica, pozemok v zastavanom
území obce),
• právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
• podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť v obci na podnikanie (nehnuteľnosť môže byť vlastná
alebo v prenájme a môže to byť samostatný objekt alebo napr. časť vlastného domu, kde je
zriadená prevádzka).
Od 1. 1. 2019 je na území obce účinné Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. VZN-2018-05 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „nariadenie“). Z
nariadenia vyberáme práva a povinnosti fyzických osôb - nepodnikateľov:
Sadzby poplatku od 01.01.2019:
• 0,050 eura za osobu a kalendárny deň (ročný poplatok je 18,25 eura za osobu)
• 0,020 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
(ďalej len DSO“. Pre DSO je zavedený množstvový zber, za ktorý sa samostatne platí poplatok,
20 eur za 1 tonu DSO. Vznik DSO ste povinní oznámiť Obci Varín)
Určenie a vyrubenie poplatku:
• obec určí poplatok na celé zdaňovacie obdobie (t. z. príslušný kalendárny rok) a vyrubí ho
rozhodnutím,
• v prípade viacčlennej domácnosti obec vyrubí poplatok za všetkých poplatníkov v celkovej sume
jednému poplatníkovi, ak si ho v oznamovacej povinnosti určili (zástupca)
• obec pomernú časť zaplateného poplatku vráti ak poplatník splní podmienku určenú v nariadení.
Obec poplatok na zdaňovacie obdobie zníži alebo odpustí, ak poplatník splní podmienky
a predloží podklady určené v príslušných ustanoveniach nariadenia:
1) Obec odpustí poplatok na zdaňovacie obdobie poplatníkovi, ktorý po celý rok:
• trvale žije, študuje alebo pracuje v zahraničí,
• vykonáva kňazské alebo rehoľné povolanie mimo obce,
2) Obec odpustí poplatok na zdaňovacie obdobie alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorý
viac ako 90 dní sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce a ktorý:
• je umiestnený v zariadení, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť mimo obce,
• je umiestnený v sociálnom alebo obdobnom zariadení mimo obce,
• absolvoval niektorý druh liečenia (nemocenské, kúpeľné alebo iné)
• je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody,
• je nezvestný,
• je evidovaný na Obci Varín a v obci nebýva,
3) Obec poplatok na zdaňovacie obdobie zníži o 50 % poplatníkovi:
• žiakovi a študentovi denného štúdia na území SR ubytovanému mimo obce,
• pracujúcemu na území SR a je ubytovaný mimo obce,
• žiakovi a študentovi denného štúdia v zahraničí,
• pracujúcemu v zahraničí,

4) Obec poplatok na zdaňovacie obdobie zníži o 50 % poplatníkovi, ktorým je:
• fyzická osoba v hmotnej núdzi,
• držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
• držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
• prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba (treba preukázať príslušným dokladom
alebo potvrdením).
5) Obec poplatok na zdaňovacie obdobie zníži podľa najnižšej sadzby poplatníkovi, ktorý:
• má v obci trvalý pobyt a počas celého kalendárneho roka v obci Varín nebýva
• najnižšia sadzba je 0,0066 eura za osobu a kalendárny deň
Ďalšie podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku:
• podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku predložte najneskôr do 2. apríla 2019
• obec pri určení poplatku na zdaňovacie obdobie na podklady na zníženie alebo odpustenie
poplatku predložené po tejto lehote nemusí prihliadnuť
• podklady v inom jazyku treba predložiť v štátnom jazyku podľa daňového poriadku (okrem
podkladov v českom jazyku)
• čestné vyhlásenie nie je podkladom na zníženie alebo odpustenie poplatku
• pri súbehu zliav, jednému poplatníkovi sa poskytne len jedno, preňho najvýhodnejšie zníženie
• obec poplatníkovi, ktorý má voči obci pohľadávku po lehote splatnosti, poplatok nezníži alebo
neodpustí
• na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona obec v určených prípadoch (podľa vnútorného
predpisu) môže vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť na základe písomnej žiadosti
• poplatník, ktorý si uplatňuje zníženie alebo odpustenie poplatku na príslušný kalendárny rok,
musí splniť podmienky a predložiť podklady každý rok podľa platného nariadenia (výnimka
uvedená v nariadení).
(Viac v nariadení na webovej stránke obce: www.varin.sk – obyvateľ – VZN → Digitálne mesto –
Povinné zverejňovanie – výber: VZN – zadať: 5/2018)
Čo je oznamovacia povinnosť ?
 Oznamovacia povinnosť je povinnosť podľa zákona č. 582/2004 Z. z. Túto povinnosť treba
splniť v lehote do 30 dní odo dňa:
• kedy v priebehu kalendárneho roka vznikla poplatníkovi povinnosť platiť poplatok
(poplatková povinnosť)
• kedy v priebehu kalendárneho roka nastane skutočnosť, ktorá je rozhodujúca na
vyrubenie poplatku
• kedy v priebehu kalendárneho roka zanikla poplatková povinnosť
 za nesplnenie oznamovacej povinnosti obec uloží pokutu
 v prípade, že poplatník dobrovoľne nesplní oznamovaciu povinnosť, a ani na základe výzvy,
obec určí poplatok podľa pomôcok a uloží pokutu
 môže nastať stav, že v priebehu jedného kalendárneho roka túto povinnosť teba splniť aj viackrát
 oznamovacia povinnosť je povinnosť nepeňažnej povahy podľa daňového poriadku, za jej
nesplnenie obec uloží pokutu.
P. S: Vyjadrenie „... obec vie, že sa táto osoba vo Varíne nezdržiava“ ... a podobné, je irelevantné na
zníženie alebo odpustenie poplatku (poplatok je podľa zákona daňový poriadok „daňou“ a jeho správu
obec ako správca dane vykonáva v intenciách zákona o obecnom zriadení, daňového poriadku, zákona
o miestnych daniach a platného nariadenia obce o poplatku). Ak poplatník splní podmienku a predloží
podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa príslušného ustanovenia nariadenia, poplatok na
zdaňovacie obdobie zníži alebo odpustí. V tejto veci rozhoduje obec, nie poplatník.
Ďakujeme za porozumenie.

