
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Smolenice  dňa: 26.11.2008 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Smolenice dňa: 16.12.2008  

 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2009  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 5 
ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 
a podľa § 83 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov   v y d á v a   pre 

územie obce Smolenice toto  

 

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 
 
                                           č.20/ 2008 

o  mies tnom poplatku za komunálne odpady a  drobné  
stavebné  odpady na    území    obce  Smolenice .  

 

ČAS  PRVÁ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA  

 
§  1 

 

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

miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    ( ďalej len miestny 
poplatok“)   na území obce Smolenice , sadzbu poplatku, dĺžku obdobia na ktoré sa určuje poplatok, 

vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, ohlasovaciu  povinnosť, splatnosť poplatku, pri 
množstvovom  zbere spôsob, formu, miesto na zaplatenie poplatku, zníženie alebo odpustenie 
poplatku a spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné 
náležitosti vyberania poplatku . 
 

 
 

Miestny poplatok za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady 

§  2 
 

(1) Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len „poplatok za 

odpad“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré 

vznikajú na území obce. 
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(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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) Ak má osoba podľa odseku  2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt  a prechodný  pobyt, poplatok  
platí iba  z dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  2 písm. a)  tohto ustanovenia 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). 
 

(4) Poplatok za odpad od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok 

ručí: 
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 (ďalej len "platiteľ").   
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo poplatník; za  
odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ. 
c) Ak viacero poplatníkov  podľa bodu 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností 

poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich a v súlade 

s písomným oznámením o prevzatí plnenia povinnosti poplatníka . 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.  

 

(5) Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto 
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik 
poplatkovej povinnosti. 

 

(6) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 83 zákona o miestnych daniach, 

nasledovne: 

a) pre fyzickú osobu : 
aa) 0,030 EUR za osobu na kalendárny deň v určenom období, počas ktorých má, alebo 

bude ma  v obci trvalý alebo prechodný pobyt v rodinnom alebo bytovom dome, 
interval vývozu 1 x za 14 dní, 
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ab) 17,- EUR/nehnuteľnos /rok , v určenom období, počas ktorých poplatník v rekreačnej  
oblasti užíva alebo je oprávnený  nehnuteľnos  užíva ( rekreačnú alebo záhradnú chatu, 
záhradu),  alebo užíva v obci chalupu, ak nemá v obci  trvalý alebo prechodný pobyt , 
interval 1x za 14 dní pre KUKA nádoby, pre Jahodník veľkokapacitný kontajner 
individuálne. 

  
b)   pre právnickú osobu a podnikateľa: 
           - ako súčin frekvencie vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva 
v súlade so zavedeným  systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

 

 

Netriedený odpad Objem zbernej 

Nádoby 

Počet vývozov 

Interval 

 Suma v EUR 

  

110 L KUKA 

nádoba 

110 L 26    1x14 dní 33,20 

120 L  KUKA 

nádoba 

120 L 26    1x14 dní 36,50 

240 L   KUKA 

nádoba 

240 L 26     1x14 dní  50,00 

1100 L  kontajner 1100 L 52      1x 7 dní  350,00 

1100 L kontajner 1100 L 26       1x 14 dní  170,00 

1100  L kontajner 1100  L 13       1x mesiac    85,00 

 

 

 

c) pre poplatníka podľa odstavca 2 písm. a)  pri zavedenom kontajnerovo-intervalovom zbere platí, že 
na  4 osoby je jedna KUKA nádoba s obsahom 110 l alebo 120 l. Pri počte 5 až 8 osôb 2 KUKA 
s obsahom 110 l , 120 l alebo 1 kus 240 l KUKA nádoby , ale za podmienky, že si neuplatňuje zľavu. 
 

d) v prípade, že poplatník  vyprodukuje  väčšie množstvo odpadu a nebude mu postačovať KUKA 
nádoba  požiada  obec o vývoz ďalšej  KUKA nádoby a zaplatí za ňu miestny poplatok vo výške  

      30,- EUR/ nádoba.  
 

(7) Poplatník  je povinný  do jedného  mesiaca  

a) odo  dňa vzniku povinnosti zaplatiť poplatok 

b) odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má  vplyv na  zánik poplatkovej  povinnosti, ako  aj od  
skončenia obdobia  určeného obcou,  za ktoré  platil poplatok,  v prípade ak došlo k zmene už 
ohlásených údajov, ohlásiť obci: 
- svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  

pobytu (ďalej  len "identifikačné údaje"); ak  je poplatníkom osoba podľa  odseku 2 písm. b) alebo 
písm. c) 
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tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo 
(IČO), 
- identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona 
o miestnych daniach, 

- údaje  rozhodujúce  na  určenie  poplatku  podľa § 79 zákona o miestnych daniach , spolu s 

ohlásením predloží  aj doklady potvrdzujúce  uvádzané údaje; ak súčasne  požaduje zníženie alebo  
odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady,  ktoré odôvodňujú  zníženie 
alebo odpustenie poplatku. 

 

(8) Poplatník je oprávnený podať  obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť  
poplatok má byť nižšia, ako mu bola  vyrubená, alebo  ak žiada  o zníženie  poplatku z dôvodu, že 
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 
 

(9) Poplatok vyrúbi obec platobným výmerom na jeden kalendárny rok : 

 pre fyzické osoby podľa  odseku  2 písm. a) 
- na domácnosť za všetkých jej členov prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu, 

- na vlastníka /užívateľa nehnuteľnosti, ktorý nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt.  

  

(10) Právnická osoba a fyzická osoba –podnikateľ je povinný pred začatím podnikateľskej činnosti na území 
obce Smolenice uzavrieť s obcou Smolenice dohodu o množstvovom zbere.   
 

(11)  Ak obec sama zistí alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej 

výške alebo nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, 
obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali. 
 

(12)  a) Poplatok do 66,- EUR  u fyzických osôb je splatný do  28. februára  príslušného kalendárneho 
roka . 

 b) Poplatok nad 66,- EUR u fyzických  osôb je splatný v dvoch rovnakých splátkach 

- prvá splátka  do 28. februára príslušného kalendárneho  roka 

- druhá splátka do 30. septembra príslušného  kalendárneho roka. 
 

           c)   Poplatok do 166,- EUR u právnickej osoby a podnikateľov  je splatný do 28. februára   
príslušného kalendárneho roka. 
 

d) Poplatok nad 166,- EUR  u právnickej osoby a podnikateľov je splatný v dvoch rovnakých   

 splátkach : 

- prvá splátka do 28. februára príslušného kalendárneho roka 

- druhá splátka  do 30. septembra príslušného kalendárneho roka  
c) Poplatok možno platiť : 
- bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu  
- v hotovosti  do pokladne Obecného úradu v Smoleniciach 

- poštovým peňažným poukazom na príslušný účet správcu . 
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(13) Poplatník si po zaplatení miestneho poplatku prevezme samolepku , ktorú nalepí na KUKA 

nádobu, nakoľko  od 1.3. bežného roka  sa budú vyvážať len KUKA nádoby  označené 
samolepkou . 

  

 

Zníženie alebo odpustenie poplatku. 
§  3 

 

(1) Obec rozhodne o znížení alebo odpustení poplatku na základe žiadosti a doloženia dokladov. 
(a) fyzickej osobe, ktorá sa dlhodobo zdržiava v zahraničí ( minimálne 6 po sebe nasledujúcich 

mesiacov), - potrebné doklady – úradné potvrdenie o pobyte, potvrdenie o štúdiu, pracovná 
zmluva, povolenie k pobytu, potvrdenie agentúry, pracovné povolenie a pod., 

(b) fyzickej osobe , mimo študentov a pracujúcich, ktorá sa zdržiava počas roka mimo obce – 

potrebné doklady – potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, 

(c) fyzickej osobe vo výkone trestu,  potrebné doklady – rozhodnutie o výkone trestu, 

(d) fyzickej osobe prihlásenej na trvalý  pobyt, ktorej skutočný pobyt nie je známy- potrebné 

doklady – čestné vyhlásenie občanov žijúcich na uvedenej adrese, 
(e) fyzickej osobe, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo miesta trvalého pobytu (ústavy, domovy 

dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej služby a pod. potrebné doklady – potvrdenie 

o umiestnení, 

(f) čestné prehlásenie o skutočnom užívaní nehnuteľnosti, rok, prípadne iný doklad preukazujúci 
dôvod poskytnutia zľavy alebo odpustenia poplatku ( fotokópia faktúry za elektrinu a pod.), 

Poplatok obec odpustí, podľa odst. 1 písm. a) až f) za tie kalendárne dni, za ktoré poplatník obci 

preukáže, že sa v obci nezdržiava. Táto doba nesmie byť kratšia ako 90 po sebe nasledujúcich dní. 
 

(2) Zníženie  poplatku o 30%  : 
(a) fyzickej osobe – študentovi, ktorý študuje  na území SR, potrebné doklady – potvrdenie 

o návšteve školy a potvrdenie o prechodnom pobyte, 

(b) fyzickej osobe , ktorá pracuje na území SR, potrebné doklady – potvrdenie o prechodnom 

pobyte alebo potvrdenie o zamestnaní. 

 

(3) Zníženie alebo odpustenie poplatku z iných dôvodov ako sú uvedené v odst. 1 a 2 sa bude 

posudzovať individuálne na základe žiadosti. Písomnú žiadosť treba podať u správcu dane do 31. 

januára príslušného kalendárneho roka. V prípade, ak má občan nedoplatky na poplatku za 
predchádzajúce obdobia, nevzniká mu nárok na úľavu. 

(4) Správca poplatku môže vykonať kontrolu pravdivosti nahlásených údajov a v prípade zistenia , že 
boli uvedené nepravdivé údaje zruší už poskytnutú úľavu a uplatní sankčný postih podľa 
príslušných právnych predpisov. 

(5) Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok 

znížiť alebo môže poplatok odpustiť.  
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ČAS  ŠTVRTÁ 

        Spoločné  a  záverečné  ustanovenia 
 

§  4 
        Spoločné ustanovenia 

 

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec Smolenice  prostredníctvom starostu 

obce a poverených zamestnancov obce.  

 

(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemá 

hlavný kontrolór obce Smolenice .  

 

(3) Ak sa v tomto VZN nestanovuje inak, postupuje sa vo veciach miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 

a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov  
 

§ 5 
Záverečné  ustanovenia 

 
 (2) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce Smolenice sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v 
Smoleniciach  dňa   
 

(3) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné 
nariadenie obce Smolenice č. 6/2007 zo dňa 12.12.2007 o   miestnych daniach a o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice.    

 

(4) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v 
Smoleniciach. 

 

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01. 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Pavol   Zárecký 

                                                                                            starosta obce 
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