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Obec Šarišský Štiavnik, Obecný úrad č.s. 65, 090 42 Okrúhle, 
okres  Svidník 

 
 
 

 
 

M  A T E R I Á L 
na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišskom  Štiavniku 

––––––––––----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišský Štiavnik 
č.   2  /2013   o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
 

 
 

 
 
Predkladá:                                                        Návrh na uznesenie : 
 
 
 vo vnútri materiálu 
Ján Hic, starosta obce                                       

 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: 
 
Ján Hic, starosta obce 
 
 
V Šarišskom  Štiavniku,   dňa: 14.11.2013 
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OBEC ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:      2/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Šarišský Štiavnik sa v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 
písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 
s ust. § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady vzdáva  

 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
OBCE  ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK 

č. 2/2013 

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:               14.11.2013 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 14.11.2013 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 14.11.2013 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 29.11.2013 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

Pripomienky zasielať: 
 písomne na adresu: Obec Šarišský Štiavnik, Obecný úrad č. 65,   090 42 Okrúhle  
 elektronicky na adresu: obecsarisskystiavnik@zoznam.sk 

 
 
 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Šarišskom  Štiavniku 
uznesením č.      /2013   dňa:  

 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:  
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§ 1 
Predmet úpravy 

 
(1) Týmto nariadením sa zavádza miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady (ďalej len „poplatok“), ustanovuje sa sadzbu poplatku, dĺžku obdobia, na ktoré sa 
určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, ohlasovaciu povinnosť o vzniku a 
zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku, určujú sa prípady zníženia alebo 
odpustenia poplatku, spôsob a lehota na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie 
nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku. 
(2) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne 
odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 
odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 
 

§ 2 
Poplatník a platiteľ poplatku 

 
(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt1 alebo prechodný pobyt2 alebo ktorá je na 
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu3 
alebo jej časť, alebo objekt ktorý nie je stavbou, alebo záhradu4, vinicu5, ovocný sad6, 
trvalý trávny porast7 na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území 
obce okrem lesného pozemku8 a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností 
ako vodná plocha9 (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. 

(2) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 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. 
(3) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v  odseku 1, a 
zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 
 

§ 3 
Sadzba poplatku je 

 
najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je 
zavedený množstvový zber. 
(1) Obec určuje sadzbu poplatku 0,0200 eur za osobu a kalendárny deň. 
 

§ 4 
Určenie poplatku 

 
(1) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka (ďalej len „určené obdobie“). 
(2) Poplatok na určené obdobie sa určuje ako 
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a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má 
alebo bude mať poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v obci trvalý 
pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je 
oprávnený ju užívať, alebo 

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa 
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. b) 
alebo písm. c). 

(3) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet 
a)  priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom 

období s poplatníkom podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom 
vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom 
pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju 
činnosť v nehnuteľností, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať , 
nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do 
počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré 
majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,  

b) priemerného počtu 
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v 
rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej 
sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa 
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, 
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v 
rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej 
sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto 
poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom 
období priemerný počet podľa prvého bodu. 

 
§ 5 

Oznamovacia povinnosť 
 

(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť  obci vznik poplatkovej 
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu 
prechodného pobytu (ďalej len  „identifikačné údaje“);  v prípade určeného zástupcu 
podľa  § 2 ods. 2 aj identifikačné údaje za ostatných  členov domácnosti, a ak je 
poplatníkom osoba podľa  § 2 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné 
meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné 
číslo, 

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré 

odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v  
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť  obci do 30 dní odo dňa, keď  
tieto nastali. 

§ 6 
Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený  
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatník  
preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím. 
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(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí 
pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až  do 
konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 
(3)Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí 
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2. 
(4) Poplatok vyrubený v súlade s odsekom 1 je možné uhradiť: 

a) bezhotovostným prevodom na účet obce vedený vo VÚB a.s., číslo účtu 23124-
612/0200, variabilný symbol číslo rozhodnutia, konštantný symbol 0558, alebo 

b) poštovou poukážkou na účet obce Šarišský Štiavnik, identifikačné údaje ako v § 6 ods. 
4 písm. a), alebo 

c) v hotovosti do pokladne obecného úradu. 
 

§ 7 
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 
(1) Poplatok sa zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže:  

a) že poplatníkom je osoba s preukazom ZŤP alebo ZŤP/S , 
b) že poplatníkom je študent a je ubytovaný na prechodnom pobyte (potvrdenie o štúdiu 

a ubytovaní) , 
c) že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území 

obce, na základe nasledovných podkladov: 
- žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku (potvrdenia od správcu poplatku za 

komunálny odpad, že je platcom poplatku v mieste prechodného pobytu, 
potvrdenie zamestnávateľa, pre ktorého vykonáva alebo vykonával v zahraničí 
prácu, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o pobyte v zahraničí a pod.) 

(2) Poplatok sa odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže: 
a) že sa v určenom zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, na 

základe nasledovných podkladov: 
- žiadosť o  odpustenie poplatku (potvrdenie zamestnávateľa, pre ktorého vykonával 

v zahraničí prácu, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o pobyte v zahraničí 
a pod.). 

(3) 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 do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného 
výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočností, najneskôr do 60 dní od skončenia obcou 
určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.  
(4) Obec nevracia nižší poplatok ako 3,-eur 

 
§ 8 

Správa poplatku 
 
(1) Správu poplatku vykonáva obec Šarišský Štiavnik . 
(2) Výnos z poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tomuto 
poplatku sú príjmom rozpočtu správcu poplatku. 
(3) V konaní vo veciach poplatku sa postupuje podľa osobitných predpisov.13  
 

§ 9 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) V prípadoch týmto nariadením neupravených platia ustanovenia zákona14. 
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(2) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné 
nariadenie obce Šarišský Štiavnik č. 5/2008zo dňa 14.12.2008 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
(3) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce Šarišský Štiavnik sa uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo v Šarišskom Štiavniku dňa ................ 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
Ján Hic 

starosta obce 
 
_______________________ 
1 ust. § 3 až 7 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov; 
2 zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov, ust. § 17 až 33 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
3 ust. § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; 
4 ust. § 9 písm. d) zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov; 
5 ust. § 9 písm. c) zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov; 
6 ust. § 9 písm. e) zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov; 
7 ust. § 9 písm. f) zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov; 
8 ust. § 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov; 
9 ust. § 9 písm. h) zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov; 
10 napr. ust. § 6 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov; 
11 ust. § 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ust. § 1 ods. 1 zákona č. 
278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ust. § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov; 
12 zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; 
13 zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; zákon č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov; 
14 ust. § 77 až 83 zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; 


	

