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NÁVRH ! 

    Obec Vitanová podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení neskorších predpisov  v y d á v a 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie   

Obce VITANOVÁ 

č.  4/2021 

 
O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Článok I 

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová podľa § 11 ods. 4 pís. d) zákona SNR č. 369/90 

Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v nadväznosti na § 98 

zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od  1. januára 

2022 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

(2) Obec Vitanová ako správca dane týmto VZN ustanovuje sadzbu poplatku, dĺžku 

obdobia, na ktoré určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, 

ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku, 

hodnoty koeficientu pri množstvovom zbere, platenie poplatku a ďalšie nevyhnutné 

náležitosti vyberania poplatku. 

(3) Ohlasovanie, vyrubovanie a exekučné vymáhanie poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady ako aj jeho nedoplatky, sa riadi zákonom SNR č. 563/2009 

Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení 

neskorších  zmien a doplnkov. 

 

Článok II 

POPLATNÍK A  PLATITEĽ  POPLATKU 

 

(1) Poplatníkom poplatku je: 

a)  fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je 

na území obce oprávnená užívať alebo užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu  

            alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,  

 trvalý trávnatý porast, na iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce 

 okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako 

 vodná plocha, 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá sa  

nachádza na území obce na iný účel ako na podnikanie                                                                     

c) podnikateľ( fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý je oprávnený užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

(2) U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov evidencie 

obyvateľov obce ( trvalý a prechodný pobyt). 

(3)  Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci 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 
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účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného 

pobytu. 

 

Článok  III 

SADZBA  POPLATKU 

 

(1) V obci je  zavedený množstvový zber formou žetónov a sadzba poplatku  sa určuje vo 

výške  0,0364 eur / jeden liter  ( 110 lit.KUKA nádoba) komunálnych odpadov alebo 

drobných stavebných odpadov, ktorý je 4,00 eur /žetón a stanovuje sa minimálny 

odber 4 ks žetónov na obyvateľa s trvalým pobytom v obci. 

(2) Pre právnické, alebo fyzické osoby podnikajúce, ktoré využívajú odvoz odpadu cestou 

obecného úradu je sadzba poplatku 0,0364 eur / jeden liter (110 lit. KUKA nádoba) 

komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov, ktorý je 4,00 Eur /žetón 

a stanovuje sa minimálny odber 12 ks žetónov na každú nehnuteľnosť v ktorej má táto 

osoba prevádzku. 

 

Článok  IV 

URČENIE  VÝŠKY  POPLATKU 

 

(1) Poplatok pre poplatníka uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a)  sa určuje pre rozhodné 

obdobie -kalendárny rok zaokrúhlene na celé desiatky eurocentov nadol nasledovne: 

 
Frekvencia odvozov x sadzba x objem zbernej nádoby = 4 x 0,0364 x 110 =  16,00 EUR 

 

(2) Pre vlastníkov stavieb a pozemkov v zastavanom území obce, ktorý nemajú trvalý 

pobyt v obci sa určuje poplatok nasledovne: 

 
Frekvencia odvozov x sadzba x objem zbernej nádoby = 4 x 0,0364 x 110 =  16,00 EUR 

 

(3) Poplatok pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.  1 písm.  c) fyzická osoba, ktorá užíva 

nehnuteľnosť alebo má zriadenú prevadzkáreň, (ubytovanie) sa určuje nasledovne: 

 
Frekvencia odvozov x sadzba x objem zbernej nádoby = 12 x 0,0364 x 110 = 48,00 EUR 

 

(4) Poplatok za drobný stavebný materiál vo výške 0,030 eur za 1kg (t.j. 30,00 Eur / 1 t) 

drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatník, ktorý na určenom 

odbernom mieste odovzdá drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín zaplatí 

poplatok v hotovosti v pokladni obce Vitanová. 

 

Článok  V 

PLATENIE A SPLATNOSŤ  POPLATKU 

 

(1) Minimálne množstvo žetónov si domácnosti, ako aj právnické  a fyzické osoby 

podnikajúce, majú povinnosť zakúpiť  najneskôr do termínu na uhradenie dane 

z nehnuteľností za  príslušný kalendárny rok, t.j. do 15 dní od právoplatnosti 

rozhodnutia, pri   prevzatí žetónov. 

(2) Pri kúpe žetónov nad stanovený minimálny odber je hodnota žetónu 2,00 Eur 

(3) Poplatok sa platí  v hotovosti do pokladne obce, bezhotovostným prevodom z účtu 

vedeného v banke na účet obce vo VÚB, a.s.,expozitúra Trstená, číslo účtu SK41 0200 

0000 0000 2252 8332. 
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Článok VI 

ZNÍŽENIE  A ODPUSTENIE  POPLATKU 

 

(1) Obec zníži poplatok o 50 % poplatníkovi ktorý preukáže: 

a) Potvrdením od zamestnávateľa a dokladom preukazujúcim ubytovanie v mieste 

výkonu práce ( t,j. potvrdenie o prechodnom pobyte a jeho trvaní alebo potvrdenie 

o zaplatení ubytovania s vyznačením obdobia resp. počtu dní alebo nájomná 

zmluva na prenájom bytu alebo iného ubytovacieho priestoru- u zmluvy na dobu 

neurčitú aj s vyznačením platnosti v rámci dotknutého zdaňovacieho obdobia, že 

dlhodobo ( t.j. nepretržite najmenej 90 dní ) pracuje a  zdržiava sa mimo obce. 

b) Potvrdením od zahraničného zamestnávateľa alebo agentúry, ktorá 

sprostredkovala prácu v zahraničí, alebo potvrdením o štúdiu v zahraničí 

a súčasne dokladom o ubytovaní v mieste výkonu práce resp. v mieste štúdia 

preukazujúcimi, že dlhodobo (t.j. nepretržite najmenej 90 dní) pracuje alebo 

študuje v zahraničí. 

Doklad musí byť v slovenskom jazyku 

c) Potvrdením školy o návšteve školy resp. evidenciou poplatníka v informačnom 

systéme ministerstva školstva SR preukazujúcim resp. preukazujúcou denné 

štúdium na škole mimo územia okresov Tvrdošín Dolný Kubín a Námestovo 

(2) Obec odpustí poplatok poplatníkovi, o ktorom má z vlastnej činnosti vedomosť, 

alebo ktorý preukáže vierohodným dokladom, že: 

a) sa  nezdržiava dlhodobo na území obce a jej pobyt je neznámy, 

b) sa nezdržiava dlhodobo na území obce a žije viac ako 12 mesiacov v zahraničí, bez 

každoročných opakovaných návštev v obci, 

c) je vo výkone trestu odňatia slobody v trvaní viac ako 1 rok 

d) je umiestnený v zariadení pre seniorov alebo v zariadení sociálnych služieb 

s celoročnou pobytovou formou, alebo v  reedukačnom a inom obdobnom 

zariadení mimo obce, 

e) že sa celoročne zdržiava v inom sídle a má tom uhradený miestny poplatok  za 

odpad na obdobie celého kalendárneho roka, 

(3) Poplatníci si môžu uplatniť nárok na  zníženie, alebo odpustenie poplatku: 

a) v oznámení  podľa čl. 6 bod 2 tohto nariadenia do 31. januára príslušného 

zdaňovacieho obdobia, 

b) preukázaním podkladom poplatníkom v príslušnom zdaňovacom období kedy 

nastali skutočnosti na  zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 6 bod 1, 2, 3  

tohto nariadenia, ak nie je doklad vystavený v slovenskom jazyku alebo českom 

jazyku, je potrebné predložiť aj jeho preklad do slovenského jazyka, pričom 

úradný preklad sa nevyžaduje, 

c) pri strete vzniku nároku na viac znížení podľa tohto všeobecne záväzného 

nariadenia na jednu osobu, sa uplatní to, ktoré je pre poplatníka najvýhodnejšie. 

(4) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť. 

(5) Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 
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Článok  VII 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

 

(1)  Návrh tohto VZN bol zverejnený dňa  26. novembra 2021 

(2)  Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa ..................... 

(3)  Toto VZN bolo vyhlásené dňa .......................... 

(4)  Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.januára 2022. 

(5)  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne   

záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ________________ 

        Dušan Ondrík 

        starosta obce 


