
 

OBEC PLAVEČ 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 1/2020 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021, ktorým sa 

mení VZN č. 3/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči v súlade s ustanoveniami § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pre 

územie obce Plaveč 

 

v y d á v a    t o t o 

všeobecne záväzné nariadenie: 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje konkrétne podmienky miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Plaveč. 

 

2. Zdaňovacím obdobím miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 

kalendárny rok. 

 

Čl. 2 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

1. Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem 

elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a 

biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktoré vznikajú na území 

obce. 

 

2. Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

 

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

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

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



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

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

ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“), 

 

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

na území obce na iný účel ako na podnikanie, 

 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania. 

 

 

3. Poplatníkom podľa ods. 2 písm. a) obec zisťuje z údajov evidencie obyvateľov vedenej na 

obecnom úrade (trvalý a prechodný pobyt). 

 

4. Ak má osoba podľa čl.2 ods. 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 

poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa čl.2 ods. 2 písm. a) v obci 

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber. 

 

5. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

 

a) vlastník nehnuteľnosti, užívateľ alebo nájomník; ak je nehnuteľnosť v 

spoluvlastníctve, užívaní alebo nájme viacerých osôb, poplatok vyberá a za vybraný 

poplatok ručí zástupca určený spoluvlastníkmi, užívateľmi alebo nájomníkmi, ak s 

výberom poplatku zástupca súhlasí; 

 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 

„platiteľ“). 

 

6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; 

za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

 

7. Ak viacero poplatníkov podľa čl.2 odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z 

nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti 

poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za 

iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej 

republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní 

povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci. 

 

Čl. 3 

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku 

1. Poplatková povinnosť vzniká pre : 

a) fyzickú osobu : 

- dňom jej prihlásenia do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt, alebo prechodný 

pobyt, 

- dňom vzniku oprávnenia 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 na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce. 



b) právnickú osobu: 

- dňom vzniku oprávnenie užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na 

iný účel ako na podnikanie 

 

c) podnikateľa: 

- dňom vzniku oprávnenie užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na 

iný účel podnikania 

 

2. Povinnosť platenia poplatku zaniká : 

a) pre fyzickú osobu – dňom odhlásenia z trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu v 

evidencii obyvateľstva obce, 

 

b) pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať 

nehnuteľnosti uvedené v odseku 1. 

 

Čl. 4 

Sadzba poplatku 

 

1. Sadzba poplatku sa určuje: 

a) pre osoby uvedené v čl. 2 ods. 2 písm. a) vo výške 0,0493 € na osobu a kalendárny 

deň, 

 

b) pre poplatníkov uvedených v čl. 2 písm. b) a písm. c) vo výške 0,1095 € na osobu a 

deň, 

 

c) 0,045 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

 

Čl. 5 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť 

poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie 

poplatku alebo jeho pomernej časti, pričom preukazujúcim dokladom je:  

- potvrdenie o odhlásení z trvalého alebo prechodného pobytu, 

- úmrtný list, 

- pri prechodnom pobyte - poplatník doloží potvrdenie príslušnej obce alebo mesta o 

zaplatení poplatku. 

 

2. Obec poplatok znížiť o 30% za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 

dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce, pričom preukazujúcim dokladom je: 

a) potvrdenie o návšteve školy - (obec si údaj overí elektronicky) a súčasne 

potvrdenie internátu, alebo ubytovacieho zariadenia potvrdzujúce, že sa tam 

daňovník zdržiava viac ako 90 dní - žiaci stredných škôl a študenti vysokých 

škôl,  

 

b) pracovná zmluva, potvrdenie zamestnávateľa, zmluva o sprostredkovaní 

zamestnania alebo pracovné povolenie mimo územia SR a súčasne potvrdenie 

ubytovacieho zariadenia, resp. nájomnú zmluvu alebo iný hodnoverný doklad, že 

sa tam nájomca zdržiava viac ako 90 dní.  



 

3. Obec poplatok zníži o 10%, a to: 

- fyzickej osobe staršej ako 62 rokov od nasledujúceho roku po dovŕšení tohto veku, bez 

podania žiadosti,   

- držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na základe 

platného preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutým na základe žiadosti.  

 

4. Obec poplatok zníži o 70%, a to: 

- študentovi dennej formy štúdia na škole alebo univerzite v zahraničí, ktorý je obci 

povinný sa preukázať potvrdením o návšteve školy a zároveň potvrdením internátu, 

alebo ubytovacieho zariadenia.  

 

5. Obec poplatok odpusti za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 365 dní v 

zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, pričom preukazujúcim 

dokladom je: 

- potvrdenie orgánu príslušnej krajiny o pobyte osoby v zahraničí viac ako rok 

preložený do slovenského jazyka, prípadne v českom jazyku, 

- úradný záznam správcu dane potvrdený dvoma nezávislými svedkami (nesmú byť 

rodinní príslušníci) a pracovníkom obce, 

- potvrdenie nápravnovýchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 

- potvrdenie zariadenia poskytujúce sociálne služby a služby zdravotnej starostlivosti. 

 

6. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 

7. Poplatníkovi podľa čl. 2 ods. 2 písm. a), ktorý v obci nemá trvalý ani prechodný pobyt a je 

oprávnený užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo 

objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný 

účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a 

pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha, a nie je výlučným 

vlastníkom (podielový spoluvlastník) sa poskytuje zľava 50% z poplatku podľa čl. 4 ods. 1 

písm. a). 

 

8. Správca dane vyrubí pomernú časť poplatku poplatníkovi, ktorému vznikol nárok na 

uplatnenie si zľavy podľa č. 5, bod. 2 ods. a) a b). 

 

9. Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, 

ktorému zanikla povinnosť podľa č. 5 ods. 1 platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. 

 

10. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie alebo vrátenie poplatku 

do 28.2. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné 

doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

 

Čl.6 

Spôsob platenia poplatku: 

 

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí obci Plaveč: 

a) v hotovosti v pokladnici Obecného úradu Plaveč, 

b) v hotovosti vkladom na účet Obce Plaveč, 



c) bezhotovostným prevodom na účet Obce Plaveč. 

 

2. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí Obec Plaveč 

každoročne. 

 

3. Počet vývozov TKO je plánovaný v dvojtýždňovom cykle, t. j. 26 vývozov za rok pri vývoze 

1100 l nádob (týka sa bytových domov a časti obce Podzámok), pri 110 l nádobách ( týka sa 

rodinných domov) sa patrične upravuje nasledovne: 

12 vývozov – mesačný cyklus, 18 vývozov – trojtýždenný cyklus, 26 vývozov – dvojtýždenný cyklus 

 

4. Uvedený počet obyvateľov sa rozumie iba počet obyvateľov ktorí si neuplatnili zľavu v 

predchádzajúcom období – kalendárnom roku. 

 

5. Domácnosť podľa potreby si môže zvoliť aj vyšší cyklus ako mu prináleží podľa počtu 

obyvateľov, pričom rozdiel medzi zvolenou alternatívou a odpovedajúcou alternatívou je 

povinný uhradiť. 

 

6. Domácnosť podľa potreby si môže zvoliť aj nižší cyklus ako mu prináleží podľa počtu 

obyvateľov, pričom rozdiel sa nevracia (určenie minimálneho počtu vývozov). 

 

7. Podnikateľské subjekty podľa čl. 2 písm. b) a písm. c) uzatvoria zmluvy o vývoze a 

zneškodňovaní odpadov s organizáciou na to oprávnenou a kópiu predložia Obecnému úradu 

Plaveč do 31.01 bežného roka, v opačnom prípade im bude vyrubený poplatok podľa čl. 4 ods. 

1 písm. b). 

 

8. Poplatník je povinný uhradiť poplatok za drobný stavebný odpad v hotovosti pri odovzdaní 

drobného stavebného odpadu na mieste určenom obcou (prípadne po vystavení dokladu na 

obecnom úrade) a následne bude poplatníkovi vydaný príjmový pokladničný doklad. 

 

Čl. 7 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, spôsob 

zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

 

 

1. Popis používaných zberných nádob a obalov, používané zberné nádoby, obaly a spôsoby 

odvozu KO a jeho zložiek: 

Alternatíva č. Počet vývozov Počet 

obyvateľov 

Počet nádob Cena alternatívy 

1 12 1-2 1 42,36 € 

 2 18 3 1 63,54 € 

3 26 4-5 1 91,78 € 

4 18+18 6-7 2          127,08 € 

5 18+26 8-9 2 155,32 € 

6 26+26 10 a viac 2 183,56 € 



- 110 litrové KUKA-nádoby (ďalej len „KUKA-nádoby“ – aj iných objemov od 70 do 

240 litrov), 

- 1100 litrové maloobjemové kontajnery (ďalej len „MOK“), 

- 3000 – 7000 litrové veľkoobjemové kontajnery (ďalej len „VOK“), 

- 450 – 1500 litrové špeciálne MOK (ďalej len Š-MOK) na triedený zber zložiek 

komunálnych odpadov, 

- EKOS-vrece na zber zmesových komunálnych odpadov, 

- RECY-vrece na zber triedených zložiek komunálnych odpadov, 

- NO-vrece a iné obaly na zber nebezpečných odpadov, 

- Olejový kontajner, kontajner určený pre ukladanie fliaš s jedlým olejom, 

- BIO – vrece, vrece určené pre zber biologicky rozložiteľného odpadu, 

- 5 – 60 l nádoba, vrecúško na kuchynský odpad v bytoch v bytových domoch (ďalej 

len „BIO nádoba“), 

- 240 – 1 500 l nádoby s bio roštom pre zber biologicky rozložiteľné odpady, 

- Kompostéry. 

 

Čl. 8 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom 

 

1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 

 

a) Na zber oddelene vyseparovaných biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len BRKO) 

z domácností sa použijú kontajnery s bio-roštom, RECY-vrecia, VOK alebo odovzdanie 

BRKO priamo na ložnú plochu vozidla. Pristavenie VOK, distribúciu RECY-vriec 

zabezpečuje Obec. 

 

b) Do týchto kontajnerov, VOK, RECY-vriec obyvatelia ako pôvodcovia odpadov ukladajú 

iba oddelene vyseparované BRKO v zmysle informačného materiálu, ktorý obdrží každá 

domácnosť alebo bude informácia oznámená v obci obvyklým spôsobom, pred zberom 

BRKO na území obce. 

 

c) V prípade, že obyvateľ jednorazovo vyprodukuje väčšie množstvo BRKO, je povinný tieto 

BRKO zhromaždiť na prístupnom mieste tak, aby nedošlo k poškodeniu životného 

prostredia a obmedzenia premávky na cestnej komunikácii a upovedomiť telefonicky o 

tejto skutočnosti Obec najneskôr 1 deň po vytvorení BRKO a najskôr 2 dni pred 

plánovaným dňom zberu. 

 

d) Obec zabezpečí prostredníctvom oprávnenej organizácie odber BRKO a ďalšie nakladanie 

s nimi, alebo sama zabezpečí zber a zhodnotenie na vlastnom alebo zmluvnom Obecnom 

kompostovisku alebo v regionálnej Kompostárni. 

 

e) V prípade, že domácnosť uvažuje dopredu s prácami, pri ktorých predpokladá vytvorenie 

väčšieho množstva BRKO (orezávanie stromčekov, zrezanie stromu, „kopyne“ z 

poľnohospodárskych plodín apod.) je povinná upovedomiť o tomto konaní Obec. Obec 

môže zabezpečiť pristavenie VOK alebo vozidla a odvoz BRKO na ďalšie nakladanie s 

nimi. 

 

f) Zaplnené RECY-vrecia s BRKO alebo zviazané BRKO vyložia obyvatelia v deň, 

stanovený v zvozovom kalendári k zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad alebo na 

viditeľné dostupné miesto na trase zberu. 

 



g) Spaľovanie BRKO na území obce nie je povolené. 

 

h) Občania v rodinnej zástavbe a občania, v bytových domoch kde to dovoľujú miestne 

podmienky, kompostujú BRKO vo vlastných zariadeniach na kompostovanie. Obec môže 

vyžadovať od obyvateľov a správcov alebo dôverníkov bytových domov prehlásenie o 

využívaní domáceho kompostovania. 

 

i) POaFO sú povinné zabezpečiť si na vlastné náklady odber a ďalšie nakladanie s BRKO, 

ak sú súčasťou komunálneho odpadu prostredníctvom oprávnenej organizácie, v súlade s 

týmto nariadením a platnou legislatívou. 

 

2. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

 

a) V obci nie je zavedený triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, 

nakoľko 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. 

 

b) Skutočnosť, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad preukáže Obec, 

výkonom fyzickej kontroly komisiou Obecného zastupiteľstva alebo obecného úradu, 

miestnou ohliadkou, spísaním zápisnice s uvedením počtu domov celkovo a počtu domov 

s kompostoviskom. Prílohou zápisnice sú námatkovo vyfotografované kompostoviská s 

uvedením ich adries. Kontrola sa vykoná raz ročne, s vyhotovením zápisnice opatrenej 

podpismi členov Komisie. Iná možnosť je vyžadovať od obyvateľov prehlásenie o 

kompostovaní na vlastnom domácom – domovom kompostovisku.  

 

3. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa 

 

a) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom (ďalej 

BRKRO) od prevádzkovateľa je zodpovedný prevádzkovateľ. 

 

b) BRKRO sa zakazuje ukladať do nádob určených pre obyvateľov a do nádob určených na 

iný odpad. 

 

c) Náklady spojené s nakladaním s BRKRO platí prevádzkovateľ. 

 

d) Nakladanie s BRKRO musí spĺňať požiadavky ustanovené Nariadeniami Európskeho 

parlamentu a Rady. 

 

e) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa. 

 

f) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi. 

 

g) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje 

sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má 

potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom. 

 

h) Pri nakladaní s týmto odpadom je nutné postupovať v súlade s hierarchiou odpadového 

hospodárstva. 

 

 

 

 

 



4. Jedlé oleje a tuky z domácností 

 

a) Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať do špeciálneho kontajnera označeného na zber tohto 

odpadu, alebo na Obecnom úrade alebo na mieste určenom obcou – zberné miesto. 

 

b) Oleje a tuky je nutné po vychladení preliať do uzatvárateľných a uzavretých plastových 

fliaš pochádzajúcich z balených potravín, vôd. 

 

c) Nakladať s použitými jedlými olejmi a tukmi môže len obec, alebo iný subjekt, ktorý má s 

Obcou zmluvu a povolenia na takúto činnosť. 

 

 

Čl. 9 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo miestny poplatok podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) a b) môže zaviesť, zrušiť, 

zmeniť sadzby a určiť podmienky len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Plavči uznesením            

č. 50/2020 na zasadnutí dňa 11.12.2020. 

 

3. Prijatím tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2019 zo dňa 27.11.2019.  

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021. 

 

 

 

Mgr. Peter Šlosár, v.r., 

      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli  26. 11. 2020 Podpísané 

VZN vyvesené na úradnej tabuli 14. 12. 2020 Podpísané 

VZN nadobúda účinnosť 1. 1. 2021 


