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Obec Baloň v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6 a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, §
16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3 a 4 a 7, § 98 a § 103 ods. 5 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

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1. Obec Baloň ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „ miestny
poplatok“) na území obce Baloň.

II.ČASŤ
MIESTNE POPLATKY
§2
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba určená v § 77 ods. 2
až odst. 4 a ods. 7 zákona. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej jen zákon)
3. Platiteľom poplatku je fyzická alebo právnická osoba určená v § 77 ods.5 zákona.
§3
Sadzba poplatku
Správca dane ustanovuje sadzbu poplatku takto:
1./ pre poplatníkov s nezavedeným množstvovým zberom:
a./ 0,0548 € na osobu a kalendárny deň pre poplatníkov, ktorí majú v obci trvalý pobyt.
b./ 0,0548 na osobu a kalendárny deň pre poplatníkov, ktorí majú v obci prechodný pobyt.
c./ 0,0548 na osobu a kalendárny deň pre poplatníkov, ktorí sú oprávnení užívať byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu,
osobný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná
plocha.
Po zaplatení poplatku každá domácnosť obdrží nálepku s nápisom príslušného roka. Počet
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vydaných nálepiek je uvedený v prílohe č. l tohto VZN.
2./ pri zavedenom množstvovom zbere :
a./ 0,0152 € za jeden liter zmesového komunálneho odpadu.
b./ do 100 kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín sa poplatok neplatí, nad
100 kg 0,10 € za kilogram.
c./ u právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods.4 zákona
o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom s hodnotou 1.
§4
Určenie poplatku
1. Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
2. Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať
poplatník trvalý alebo prechodný pobyt , alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnený užívať. Ak poplatník podľa § 77 zákona plní povinnosti aj za ostatných členov
spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov
spoločnej domácnosti.
3. Pre poplatníkov podľa § 77 ods.2 písm. b/ a c/ zo zavedením množstvovým zberom
/právnické a fyzické osoby – podnikatelia/ obec určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby .
4.V prípade , že poplatník podľa § 77 ods.2 písm. b/ a c/ nevyužíva množstvový zber, správca
poplatku určuje poplatok ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období
a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
§5
Oznamovacia povinnosť
1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu
a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona do jedného mesiaca:
a./ od vzniku povinnosti platiť poplatok
b./ odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti.
c./ od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok: v prípade ak došlo
k zmene už ohlásených údajov.
2. Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti
v priebehu spoplatňovacieho obdobia, je povinný uviesť počet kalendárnych dní v príslušnom
kalendárnom roku, počas ktorých mal alebo bude mať v meste trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíval, bude užívať alebo je oprávnený užívať ako aj
iné rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi tieto skutočnosti
3. Poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods.2 písm. b/ a c/ zákona je
povinný v ohlásení uviesť:
 Obchodné meno, IČO, u FO a rodné číslo, presnú adresu, miesto podnikania, ,
číslo účtu z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť.
 Údaje potrebné na vyrubenie poplatku, priemerný počet zamestnancov,
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priemerný počet miest /rešt. služby/ pripadajúci na určené obdobie, množstvo
zb. nádob, frekvencia odvozov.
Vzor ohlásenia tvorí prílohu č. 5 tohto nariadenia.
4. Ak poplatník podáva obci ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona, predloží spolu s ohlásením aj
potvrdenie preukázajúce odôvodnenosť ohlásenia.
5. V prípade neoznámenia všetkých skutočnosti potrebných pre výpočet poplatku, jeho správca
vychádza jemu známych údajov.
§6
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok sa vyrubuje podľa § 81 zákona rozhodnutím pre FO a PO na celé zdaňovacie
obdobie , ktoré je splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Poplatníkovi – fyzickej osobe, podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona poplatok sa vyrubí
rozhodnutím
podľa stavu k 1.1. bežného spoplatňovacieho obdobia. V priebehu
spoplatňovacieho obdobia správca poplatku vyrubí alebo upraví poplatkovú povinnosť
poplatníkovi rozhodnutím podľa počtu dní, počas ktorých má evidovaný trvalý alebo prechodný
pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať na území obce.
3. Poplatníci, ktorí chcú využívať množstvový zber pri zmesovom komunálnom odpade sú
povinní do 31.1. a v priebehu zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti
preukázať správcovi poplatku v zmysle § 81 ods. 1 zákona, že využívajú množstvový zber. Vzor
prihlášky je v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
4. Poplatník preukazuje správcovi poplatku využívanie množstvového zberu a platenie poplatku
v zmysle § 81 zákona uzavretím dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu.
§7
Splatnosť poplatku
1. Poplatok sa vyrubí rozhodnutím, a je splatný do 15. dní od právoplatnosti rozhodnutia.
2.Vyrubení poplatok môže poplatník zaplatiť aj v splátkach do uvedeného dátumu.
V prípade využívania množstvového zberu pre zmesový komunálny odpad poplatok je splatný
v dvoch platbách do 30.06. a do 31.12. spoplatňovacieho obdobia na základe faktúry správcu
dane.
3. V prípade drobného stavebného odpadu poplatok sa platí poverenému pracovníkovi obce za
skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu nad 100 kg v hotovosti do pokladne
obce.
4. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo
vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave – VUB exp. Veľký Meder, č.účtu:
IBAN: SK52 0200 0000 0009 1752 8122.

§8
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Zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona
1. Správca poplatku v zmysle § 82 ods. l zákona odpustí poplatok za obdobie v bežnom
spoplatňovacom období na základe týchto dokladov preukázajúcich dôvod zníženia poplatku:
a./ ak v určenom období dlhodobo /aspoň 6 mesiacov/ zdržiava alebo zdržiaval
v zahraničí:
 Potvrdenie zamestnávateľa o práci v zahraničí
 Potvrdenie školy o štúdiu v zahraničí
 Doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný pobyt v zahraničí
 Čestné prehlásenie najbližšieho príbuzného o dlhodobom pobyte v zahraničí
s úradne overeným podpisom.
2. Doklady preukázajuce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku je poplatník povinný
predložiť správcovi poplatku v lehote do 31.1. príslušného spoplatňovacieho obdobia alebo
v lehote do 90 dní od skutočnosti zakladajúcej zníženie, resp. odpustenie poplatku. V prípade
nepredloženia dokladu v stanovenej lehote správca poplatku predmetný poplatok v príslušnom
spoplatňovacom období nezníži, resp. neodpustí.
3. Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol
poplatok vyrubený rozhodnutím, obec je povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do
30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto
skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol
poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,50 €.
4. Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol
povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia,
za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,50 €.

§9

IV. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Obec Baloň neposkytuje daňovú úľavu na na miestny poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.
2. Na VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2019 sa
uznieslo obecné zastupiteľstvo v Baloni, dňa 10. 12. 2019 uznesením číslo 20/2019.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia.
4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2016.
V Baloni, dňa 12. 12. 2019
Matus Frigyes
starosta obce
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Príloha č. 1
Počet osôb v domácnosti

Počet nálepiek

1 - 2

1

3 - 5

2

6 - a viac

3

7

Príloha č. 2

Prihláška do systému množstvového zberu KO a DSO na území obce Baloň
Obchodné meno:

..................................................................................................................

V zastúpení:

...................................................................................................................

Sídlo firmy:

...................................................................................................................

IČO/DIČ:

...................................................................................................................

Adresa prevádzky: *

..................................................................................................................
* v prípade viacerých prevádzok treba každú prevádzku uviesť na samostatnom tlačive

Tel. kontakt:

.........................................

E-mail:

.........................................

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN obce Baloň o miestnych
daniach na rok 2020 žiadateľ týmto nahlasuje:
nový vývoz KO a DSO
a DSO

zmenu vývozu KO a DSO

ukončenie vývozu KO

* nehodiace sa preškrtnite

Adresa umiestnenia
zbernej nádoby

Objem
zbernej nádoby
(typ)

(stanovisko)

* k prihláške žiadame priložiť kópiu živnostenského listu /výpis z obchodného registra/

.............................................................
Podpis a pečiatka žiadateľa

Počet
nádob

Frekvencia
vývozu

(ks)

(interval)
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Príloha č. 3

Obec Baloň
Ohlásenie k miestnemu poplatku
komunálny odpad a drobný stavebný odpad
- právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia
Meno fyzickej osoby -podnikateľa/názov právnickej osoby
.......................................................................................................................................................
rodné číslo/ IČO ............................................., č. tel.,faxu, ........................................................
e-mail ...............................................................
bankové spojenie, číslo účtu

.................................................................................................................................
adresa sídla firmy

.................................................................................................................................
adresy všetkých prevádzok na území obce

.................................................................................................................................
druh činnosti

.................................................................................................................................
priemerný počet zamestnancov

.................................................................................................................................
v prípade rekreačných, ubytovacích a pohostinských zariadení počet lôžok/stoličiek

.................................................................................................................................
druh a počet nádob na KO

.................................................................................................................................
začiatok prevádzky /dátum /

.................................................................................................................................
....................................................................
podpis a pečiatka
Príloha: Kópia živnostenského listu

