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Všeobecne záväzné nariadenie obce  PLAVEČ  

č. 62    
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Plavči v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 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, 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 oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce  

na 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 0,0414 € 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.                                                                                                   

 
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, 

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

potvrdenie o zaplatení poplatku. 

(2) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby (0,0066 €/osobu a deň) za obdobie, za ktoré 

poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa 

nezdržiaval na území obce, pričom preukazujúcim dokladom je: 

- potvrdenie príslušnej školy, internátu, zamestnávateľa alebo ubytovacieho zariadenia 

potvrdzujúce, že sa daňovník tam zdržiaval viac ako 90 dní  s presným uvedením 

počtu dní,  

- pracovná zmluva, potvrdenie zamestnávateľa, zmluva o sprostredkovaní zamestnania 

alebo pracovné povolenie mimo územia SR, 

- v prípade že potvrdenie alebo doklad nebude obsahovať presný počet dní, obec 

zníženie uplatní nasledovne: - žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl – 91 dní, 

- pracujúci dlhodobo mimo trvalého pobytu – 91 dní,  

- potvrdenie nápravnovýchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 

- potvrdenie zariadenia poskytujúce sociálne služby a služby zdravotnej starostlivosti. 

(3) Obec poplatok odpustí 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. 

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

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

(5) 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). 

(6) Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, 

ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia.  

(7) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie alebo vrátenie 

poplatku do 31.12. 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: 

Alternatíva č. Počet vývozov Počet obyvateľov Počet nádob Cena alternatívy 

1 18 1-2 1 49,86 € 

2 26 3-5 1 72,02 € 

3 18 6-8 2 99,72 € 

4 26 9 a viac 2 144,04 € 

 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 odpovedá 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 odpovedá 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). 

 
Čl. 8 

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. 

13/2014 na zasadnutí dňa 12.12.2014 . 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN č. 52. 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015. 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Štefan  M u r c k o , v.r. 

                                                                                                     starosta obce: 

 

 


