
 

 

 









 

 

číslo :  2/2010 
 

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ 
STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE DOLNÁ TRNÁVKA 

 

V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.   

 

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Trnávka  číslo : 

18/OZ/2010   zo dňa : 23.12.2010 

 

 
Účinnosť od 1. 1. 2011 
 

 

 

 



 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Trnavka sa, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 v spojení s 

ustanovením § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

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

predpisov, uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení pre územie obce Dolná Trnávka:  

 

 

§ 1 

 

PLATENIE POPLATKU 
 

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej aj „poplatok“) platí, 

pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak, 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 (ďalej len nehnuteľnosť),  
 

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

území obce na iný účel ako na podnikanie (inštitúcie, školy, nemocnice, nadácie a pod.),  
 

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

obce na účel podnikania  
 

2. Poplatok 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,  
 

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

obce Dolná Trnávka.  
 

3. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) tohto paragrafu 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.  
 

a) Ak má osoba podľa § 1 ods. 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 

poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.  
 

b) Ak má osoba podľa § 1 ods. 1 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.  
 

c) Ak má fyzická osoba-podnikateľ v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a 

podnikateľskú činnosť vykonáva v mieste svojho trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.  
 

d) Ak má fyzická osoba-podnikateľ v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a 

podnikateľskú činnosť vykonáva mimo miesta svojho trvalého pobytu alebo prechodného 



 

 

pobytu, platí poplatok i z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti, a to v rozsahu 

minimálne 12 zvozov.  
 

e) Fyzická osoba, ktorá v obci nemá trvalý ani prechodný pobyt, ale je na území obce 

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

objekt, ktorý nie je stavbou, platí poplatok vo výške 8 zvozov na zber odpadu.  

 

 

§2 

Sadzba poplatku 
1. pre fyzickú osobu, 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 iné účely ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného 
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha  

-  0,0439  €/osoba/kalendárny deň 
-  16,00 €/ osobu / kalendárny rok 
-  Počet žetónov na 1 osobu a kalendárny rok je  6 kusov. 

 
2. pre právnickú osobu, ktorá: 

a)je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel 
ako na podnikanie  
b)je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel 
podnikania  
c)je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce, v ktorej sa vykonávajú 
kaviarenské alebo iné pohostinské služby  
- 0,233  eura /kalendárny deň, 
- 85,- €/1 kuka*/kalendárny rok  

povinnosť vlastniť minimálne jednu kuka* (*110 lit. nádobu) a dodržiavať 2 týždňový 
cyklus odvozu TKO 

§3 

Splatnosť poplatku 

 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obecný úrad obce každoročne do 
15.1. kalendárneho roka platobným výmerom. Vyrubený poplatok je splatný naraz, alebo v 2 
splátkach:  

 do 31.1. kalendárneho roka a 
 do 30.júna kalendárneho roka 

 
a) Poplatníci sú povinní preukázať obci na požiadanie využívanie množstvového zberu, v súlade 
so zákonom o odpadoch a týmto VZN.  
 



 

 

b) Oprávnená osoba je povinná postupovať v súčinnosti s Obcou Dolná Trnávka  a poskytovať 
jej známe údaje o tých pôvodcoch komunálneho odpadu, ktorí nie sú zapojení do množstvového 
zberu.  

 

§4 

Prípady zníženia alebo odpustenia poplatku 

Obec poplatníkovi uvedenému v §1 ods.1 písm. a) tohto VZN  poplatok sčasti alebo celkom vráti ak 
poplatník požiada a preukáže príslušnými dokladmi obec o zníženie alebo odpustenie poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v prípade že ide: 

a) Študenti bývajúci na internátoch na základe potvrdenia o štúdiu a ubytovaní len 50 % zľava. 
b) Pracujúci mimo trvalého bydliska v rámci SR na základe potvrdenia o prechodnom pobyte 

len 50 % zľava. 
c) Pracujúci v zahraničí na základe pracovnej zmluvy na obdobie počas trvania zmluvy 

predložia čestné prehlásenie, že nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať neužíva viac ako 90 
po sebe nasledujúcich dní.  
 

O zníženie alebo odpustenie poplatku musí poplatník písomne požiadať obec v lehote do 30 dní:  
a) odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, 
b) odo dňa vzniku prípadu uvedeného v §4 písm. a) až c).  

 

§ 5 

Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku 

 

Poplatník  uvedený v §1 ods.1 písm. a) tohto VZN  skutočnosť , že sa v obci nezdržiava preukazuje 
nasledovnými dokladmi         
                         

1. k § 83 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach a  poplatku – potvrdenie zamestnávateľa 
alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí, alebo 
iným potvrdením o práve na pobyt v zahraničí. 

2. k § 83 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych daniach a  poplatku – čestné prehlásenie 
 

 

§ 6 
PRIESTUPKY A POKUTY 

 
1. Priestupku v zmysle tohto VZN sa dopustí ten kto:  
 

a) sa nezapojí do množstvového zberu,  
 

b) zneškodní komunálny odpad a/alebo drobný stavebný odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore 
s týmto VZN,  

 



 

 

c) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN,  
 

d) si nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona o odpadoch (§ 18 ods.6),  
 

e) neposkytne obci požadované údaje (§ 39 ods. 9 zákona o odpadoch).  
 

 

2. Za priestupky podľa ods. 1 možno uložiť pokutu až do výšky 165 eur.  
 

3. Za porušenie tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur.  
 

4. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN (§ 13 ods. 9 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).  

 

5. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce a sú účelovo viazané na zlepšenie odpadového 
hospodárstva obce (predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, zvýšenie účinnosti triedenia 
odpadov alebo zlepšenie technického a technologického vybavenia pre odpadové hospodárstvo 
obce).  

 

6. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN a prerokovávanie priestupkov proti tomuto VZN 
vykonáva obec prostredníctvom poverených pracovníkov obecného úradu resp. inej osoby, 
poverenej starostom obce.  

 

7. Priestupky podľa § 80 ods. 1, písm. a) až c) a f) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov prejednáva obec.  

 

8. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to zákon č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

 

 

§ 7 
PRECHODNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 
1.  Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb 

oprávnených na podnikanie, vyplývajúce z osobitných predpisov.  
 
2.  Pokiaľ v tomto VZN nie je uvedené inak, platia ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“) a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.  

 
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší 

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010  
 
4. Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Dolná  Trnávka dňa 23.12.2010 
 

 

 

 

                                                     Ing. Miroslav GREKČO 
                                          starosta obce 


