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Obec Obišovce 

pri výkone samosprávy podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c) a 

§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v 

nadväznosti na ustanovenia zákona NR SR 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“) ustanovuje znenie 

Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2015 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Obišovce. 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 § 1 Predmet úpravy 

 1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Obišovce. 

 2) Obec Obišovce ukladá s účinnosťou od 1. januára 2016 na území obce Obišovce miestny poplatok  

             a) za komunálne odpady (ďalej len „poplatok za KO“) 

             b) za drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok za DSO“). 

 

DRUHÁ ČASŤ 

URČENIE NÁLEŽITOSTI MIESTNYCH POPLATKOV 

§ 2 Platiteľ poplatku 

 1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ, 

ktorým je: 

 a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak 

ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený 

spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, 

 b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec. 

 § 3 Sadzba poplatku za komunálne odpady 

 1. Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku  pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) 

zákona vo výške  0,084 € za poplatníka, každú fyzickú osobu (nepodnikateľa) a kalendárny deň, 

v prepočte ročný poplatok 30,66 € na osobu/rok. 

 Z vypočítaného správca dane poskytuje nasledovné zľavy: 

 a) pre ekvivalent osoba  a kalendárny deň, prihlásená v intraviláne obce na trvalý prípadne   

prechodný pobyt, s prihliadnutím na dostupnosť vývozu TKO a schválený ročný harmonogram 

vývozov, sa poskytuje zľava 50%, t. j. sadzba poplatku činí 0,042 € /  za osobu a kalendárny deň. 



 b) pre ekvivalent osoba a kalendárny deň, s vlastníctvom nehnuteľnosti v chatárskych 

a záhradkárskych lokalitách obce, s prihliadnutím na dostupnosť vývozu  TKO a schválený ročný 

harmonogram vývozov sa dotknutým poskytuje zľava 32%, t. j.  poplatok činí 0,057 € / za osoba 

a kalendárny deň. 

2. Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. b) a c) 

zákona vo výške 0,084 € za poplatníka, a kalendárny deň, v prepočte ročný poplatok 30,66 € na 

osobu/rok. 

a) 0,084 € / osoba a kalendárny deň pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, 

 b) 0,084 € / osoba a kalendárny deň pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

§ 4 Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad 

1. Sadzba poplatku za 1 kg drobného stavebného odpadu je určená vo výške 0,050 € za kilogram 

drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

§ 5 Určenie poplatku 

1. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období sa vypočíta podľa § 79 ods. 4 

zákona, pričom koeficient ustanovený obcou má hodnotu 1. 

2. Poplatok za DSO uhrádza pôvodca DSO priamo podľa množstva vyprodukovaného odpadu za daný 

čas. 

§ 6 Odpustenie poplatku za KO 

 1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok za KO odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 

správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 

 2. Podkladmi pre odpustenie poplatku za KO sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 

počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to najmä: 

 a) potvrdenie zamestnávateľa (pracovnej agentúry) o mieste výkonu práce v zahraničí spolu s 

potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, 

b) potvrdenie o dennom štúdiu na škole v zahraničí spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, 

 c) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 

d) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou, 

e) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, 

 f) namiesto potvrdenia alebo dokladu o ubytovaní možno predložiť doklad miestne alebo vecne 

príslušného úradu o pobyte v zahraničí, 

g) v odôvodnených prípadoch overeným čestným vyhlásením obsahujúcim údaje o pobyte mimo 

územia obce. 

 3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k 

dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. 



 4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. 

príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa 

ods. 2, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

§ 7 Zníženie poplatku  

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré 

poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 

 2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní 

pobytu poplatníka mimo obce, a to najmä: a) potvrdenie zamestnávateľa (pracovnej agentúry) o 

mieste výkonu práce mimo územia obce v SR spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, b) 

potvrdenie o dennom štúdiu na škole mimo územia obce v SR spolu s potvrdením alebo dokladom o 

ubytovaní. c) namiesto potvrdenia alebo dokladu o ubytovaní možno predložiť potvrdenie o 

prechodnom pobyte v inej obci, d) v odôvodnených prípadoch overeným čestným vyhlásením 

obsahujúcim údaje o pobyte mimo územia obce. 

 3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k 

dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. 

 4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného 

kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2, nárok 

na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 

 § 8 Vrátenie poplatku 

 1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu 

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok 

na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

 2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

 a) skončenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci, preukázané potvrdením inej obce, 

že je tam prihlásený na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt resp. dokladom o zániku trvalého pobytu 

alebo prechodného pobytu v obci, dokladom o úmrtí, 

 b) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce preukázaný najmä dokladom o úmrtí, dokladom o 

zániku PO, dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva, dohodou o 

skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy,  

c) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania preukázaný najmä dokladom o 

zániku podnikateľa, dokladom o zániku PO, dokladom o zániku prevádzkarne, dokladom o zániku 

práva užívať nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva, dohodou o skončení nájmu, odstúpením alebo 

výpoveďou nájomnej zmluvy. 

TRETIA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 § 9 Spoločné ustanovenia 

 1. Správu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 1 ods. 2 

vykonáva obec Obišovce, ktorá ho na svojom území zaviedla prostredníctvom starostu obce Obišovce  

a poverených zamestnancov obce Obišovce. 



 § 10 Záverečné ustanovenia  

1) Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestneho poplatku podľa 

zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 2) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o 

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

neskorších predpisov. 

 § 11 Zrušovacie ustanovenia 

 Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Obišovce č. 2/2015 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzne 

nariadenie č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

§ 12 Účinnosť  

1) VZN obce Obišovce č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Obišovce dňa ... decembra 2015, nariadením 

č. .../2015/. 

 2) Návrh VZN obce Obišovce č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady bol zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa 24. novembra 2015 a 

zvesený (bez pripomienok) dňa 05.01.2016. 

 3) Vyhlásenie VZN obce Obišovce č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady sa vykoná jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci od 15.decembra 2015 do 31. 

decembra 2015. 

 4) VZN obce Obišovce č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady nadobúda účinnosť dňom 1. januárom 2016. 

 

 V Obišovciach dňa 01.01.2016 

 

 

Okrúhla pečiatka 

 

 

 

Mária Baboľová 

Starosta obce 

 

 


