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                                  NÁVRH  NA 

 

         Všeobecne  záväzné  nariadenie obce Solčianky 

 

                                         
 

                                      č. 1/2022 

 
     o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

 

 

I. časť 

                                                  Úvodné ustanovenia 

 
    Obecné zastupiteľstvo Solčianky v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov pre nadobudnutie účinnosti zákona NR SR č. 582/04 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady /ďalej len „zákon o miestnych daniach“/ 

 

                                                             v y d á v a 

 

                      pre Obec Solčianky ako správcu miestneho poplatku toto 

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad                                

                                                 a drobný stavebný odpad. 

 

II. časť 

 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
                                                        § 1 

     Miestny poplatok za odpady, predmet poplatku, poplatník, platiteľ                                 

 

1. Poplatok sa platí za: 

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym 

odpadom, 

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa 

nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných 

zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov  

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa 

osobitného predpisu, 

f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci 

nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. 
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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.  Poplatok neplatí osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 

právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods. 2 ak na jeho základe 

      a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to 

určenom, 

      b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 

      c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou, 

      d) užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovno-právneho vzťahu alebo 

iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať aj poplatník 

      e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre 

poplatníka práce, služby a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo 

drobné stavebné odpady. 

 

4.Platiteľom poplatku je 

     a)  vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb poplatok 

vyberie, ručí zaň a obci uhradí splnomocnený zástupca určený spoluvlastníkmi, ak 

k určeniu zástupcu nedošlo, určí ho Obec spomedzi vlastníkov  

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

platiteľ)  

     c) ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) tohto paragrafu žije v spoločnej 

domácnosti môže plnenie povinnosti – t.j. úhrady za odpad za ostatných členov 

domácnosti urobiť jeden z nich. 

5.  Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2. 

tohto VZN a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.  

 

§ 2 

Poplatková povinnosť a sadzba poplatku 

   

1.  Sadzbu poplatku  určuje Obec Solčianky nasledovne: 

     a)  Poplatník uvedený v §1 ods. 2a) tohto VZN, t.j trvalo a prechodne žijúce fyzické  

osoby   platia  0,0822 €  za osobu  a kalendárny deň (za kalendárny rok je to  

0,0822 x 365dní = 30,00 €) .  

        b)  Poplatníci uvedení v §1 ods. 2b) tohto VZN platia poplatok vo výške 0,0822 € za 

osobu a kalendárny deň za určené obdobie, ktorým je 1 kalendárny rok (0,0822 x 

365dní = 30,00 €). 

        c)  Poplatníkom uvedeným v §1 ods. 2c) §1 tohto VZN Obec určuje poplatok za 

množstvový zber ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby. 

Platia poplatok 0,013 € za liter komunálneho odpadu, objem nádoby krát počet 

vývozov (120 x 0,013 x 26 = 40,56 €). 
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         d)  Poplatníkom uvedeným v § 1 odst. 2a, 2b tohto VZN Obec Solčianky určuje 

poplatok za drobný stavebný odpad 0,050 € za 1 kg drobného stavebného odpadu. 

Maximálne množstvo dovezeného drobného stavebného odpadu určuje Obec 

Solčianky 300 kg, za kalendárny rok na jedného poplatníka. 

         e)  Poplatníkom uvedeným v § 1 odst. 2c tohto VZN Obec určuje poplatok 0,10 € za kg 

najviac dovezeného drobného stavebného odpadu 300 kg, za kalendárny rok. 

         f)  Hodnota koeficientu ustanoveného obcou je 1,0. 

 
§ 3 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie poplatku 
 

1.  Oznamovacia povinnosť 

      a)  Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik 

poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti, ako aj 

všetky ostatné zmeny, ktoré majú vplyv na platenie výšky  poplatku. Ohlásenie musí 

obsahovať údaje podľa §80 ods. 1a)-c) zákona o daniach.   

      b) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej 

povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 

dní odo dňa, kedy tieto zmeny nastali. 

2.  Vyrubenie a splatnosť poplatku    

      a) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia.  
b) 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. 

   c)  Ak poplatník za odpady neuhradí poplatok spôsobom ustanoveným v tomto VZN bude 

mu vyrubený poplatok následne vymáhaný. 

d) Poplatok je možné uhradiť priamo do pokladne Obecného úradu v Solčiankach,  

poštovou poukážkou, alebo bezhotovostným prevodom na účet obce.  

 

3.  Vrátenie poplatku  

      1. Podmienkou vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti je:  
           a)  ukončenie trvalého alebo prechodného bydliska na území obce,  

           b)  zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na území obce,  

           c)  ukončenie nájomnej zmluvy,  

     d)  ukončenie podnikateľskej činnosti na území obce, alebo uzatvorenie prevádzky na  

území obce.  

       2.  Podkladom pre vrátenie poplatku je:  

            a)  podľa ods. 1., písm. b) doklad z katastra nehnuteľností, ktorý preukazuje zánik 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na území obce, na základe ktorého bol 

poplatok vyrubený,  

            b)  podľa bodu ods. 1., písm. c) kópia nájomnej zmluvy,  

      c)  podľa bodu ods. 1., písm. d) doklady, ktoré preukazujú ukončenie podnikateľskej 

činnosti, alebo uzatvorenie prevádzky na území obce.  

  

4.   Zníženie a odpustenie poplatku  

      1. Obec na základe písomne podanej žiadosti, hodnoverného dokladu a čestného 

prehlásenia o správnosti a pravdivosti údajov uvedených v hodnovernom doklade 

poplatníkovi poplatok zníži alebo poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci 
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preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa zdržiava, 

alebo zdržiaval v zahraničí .  

 2. Obec môže poplatok znížiť za obdobie o polovicu ročného poplatku študentovi, alebo 

pracujúcemu, ktorý počas pracovného týždňa býva mimo obec a v obci sa zdržuje iba 

cez voľné dni s pripojením hodnoverného dokladu.  

       3.  Hodnoverným dokladom pre zníženie, alebo odpustenie poplatku, alebo jeho 

pomernej časti sú tieto doklady:  

            a) pracujúci v zahraničí – doklad od zamestnávateľa o zamestnaní v zahraničí, 

vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie,  

            b) študent v zahraničí – doklad zo školy o štúdiu v zahraničí, vzťahujúci sa na 

aktuálne zdaňovacie obdobie,  

            c)  osoba vydatá/ženatý v zahraničí s celoročným pobytom v zahraničí, osoba žijúca v 

zahraničí – aktuálny doklad o pobyte (potvrdenie úradu miestnej samosprávy o 

pobyte, príp. bydlisku v zahraničí, kópia aktuálneho preukazu totožnosti danej 

krajiny, aktuálneho vodičského oprávnenia, alebo aktuálneho dokladu poistenca 

vydaného v danom štáte s obmedzenou platnosťou, alebo aktuálnu kópiu 

sobášneho listu vydaného v zahraničí),  

              d)  študent v Slovenskej republike mimo trvalého bydliska – poskytne obci údaje 

v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo,alebo dátum narodenia žiaka alebo 

študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta 

prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup, 

              e) pracujúci v Slovenskej republike mimo trvalého bydliska – potvrdenie od 

zamestnávateľa, že poplatník pracuje mimo trvalého bydliska, vzťahujúci sa na 

aktuálne zdaňovacie obdobie, 

              f) osoba žijúca na prechodnom bydlisku mimo trvalého bydliska – doklad o 

prechodnom pobyte a doklad o zaplatení v mieste prechodného pobytu/bydliska s 

presným označením obdobia, kedy sa poplatník zdržiava v mieste prechodného 

bydliska, vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie,  

          g)  potvrdenie zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia sociálnej starostlivosti, 

domova dôchodcov, zariadenia na výkon odňatia slobody, detského domova a pod.  

 4. Hodnoverné doklady vystavené v cudzom jazyku musí na výzvu obce žiadateľ 

predložiť i v slovenskom znení a žiadateľ, spolu s hodnovernými dokladmi predloží 

čestné vyhlásenie, že skutočnosti deklarované v dokladoch vystavené v cudzom 

jazyku sú pravdivé a je si vedomý právnych následkov v prípade, že by uvádzal 

nepravdivé informácie.  

       5. Podmienkou na zníženie alebo odpustenie poplatku je, že poplatník ku dňu podania 

žiadosti nemá voči obci nedoplatky na poplatku.  

 

Všeobecné ustanovenia 

 
       1. Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom, 

prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov.  

 

2. Vo veciach neupravených týmto všeobecne záväzným nariadením platia ustanovenia zák. č.  

582/2004 Z.z., zák. č. 563/2009 Z.z. v znení noviel.  
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§ 4 

Správne delikty 

1. V daňovom konaní sa správca miestnych daní a poplatku za odpady  riadi  ustanoveniami  

     zákona č. č.563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok). 

2. Obec vydá informáciu o dôsledkoch nesplnenia povinnosti FO a PO voči správcovi dane  

     a miestneho poplatku. 

  

§5 

Záverečné ustanovenia k poplatku 

 
1. Týmto sa ruší doteraz platné VZN o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady č. 1/2019, schválené dňa 13.12.2019  uznesením č. 24/2019.  

2. Toto VZN obce bolo schválené uznesením č. .../2022 na riadnom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Solčiankach dňa …...12.2022 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. 
 

 

 

 

 

                                                                                                 Juraj Krištof         

                                                                                                 starosta obce 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Vyvesené pred schválením :  25.11.2022 

 

Zvesené pred schválením :     

 

Vyvesené po schválení:       

 

Zvesené po schválení:        


