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Všeobecne záväzné nariadenie č. 72/2020 obce Závod
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Obec Závod , Obecné zastupiteľstvo v Závode v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods.
4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov /ďalej zákon o daniach/
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Závod .
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sú ustanovené v § 77 až 83 zákona o daniach.
§2
Základné ustanovenie
Obec Závod týmto všeobecne záväzným nariadením /ďalej VZN/ určuje s účinnosťou od
01.01.2021 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce Závod.
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3.

§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona
o daniach.
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§4
Poplatok

1. Poplatok za komunálny odpad sa platí v zmysle § 77 ods.1 zákona o daniach a skladá
sa z:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa ods. 2 písm.
b) a c) zákona o daniach
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, okrem biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, od poplatníkov podľa
ods. 2 písm. a) zákona o daniach

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 ¹
f) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
g ) náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený
zber
zložiek komunálneho odpadu, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
2. Poplatok za komunálny odpad je stanovený v zmysle § 5 ods. 1 tohto VZN.
3. Poplatok za drobný stavebný odpad je stanovený z zmysle § 5 ods. 2 tohto VZN.
4. Poplatok za nedostatočne /zle/ vytriedený komunálny odpad dovezený na zberný dvor je
stanovený v zmysle § 5 ods. 3 tohto VZN.

1.

§5
Sadzby poplatku
Obec Závod stanovuje sadzbu poplatku za komunálny odpad nasledovne:
A/ Poplatok pre fyzické osoby v rodinných domoch a bytoch určuje obec na
kalendárny rok na každú osobu prihlásenú k trvalému pobytu nasledovne:
na osobu a deň
a/ 1. až 4.osoba v domácnosti
0,088 eur
b/ 5. až 10.osoba v domácnosti
0,055 eur
c/ 11.a ďalšie osoby v domácnosti
0,028 eur

na kalendárny rok
27,20 eur
20,00 eur
10,00 eur

B/ Poplatok pre fyzické osoby, ktoré sú na území obce oprávnené užívať
nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie:
Pre tieto osoby obec zaviedla množstvový zber v závislosti od objemu zbernej nádoby a
počtu vývozov:
Veľkosť nádoby
120 l nádoba
240 l nádoba

eur/liter
0,0134
0,0100

ročný poplatok
40,00 eur
60,00 eur

C/ Poplatok pre fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu:
Pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby obec zaviedla množstvový zber v
závislosti od objemu zbernej nádoby a počtu vývozov:
Veľkosť nádoby
120 l nádoba
240 l nádoba
1100 l nádoba

eur/liter
0,0500
0,0250
0,0155

ročný poplatok
150,00 eur
150,00 eur
425,00 eur

D/ Poplatok pre fyzické osoby, ktoré na území obce vlastnia neobývanú
nehnuteľnosť a je v nej umiestnená zberná nádoba:
Pre tieto osoby obec zaviedla množstvový zber v závislosti od objemu zbernej nádoby a
počtu vývozov:
Veľkosť nádoby
120 l nádoba
240 l nádoba

eur/liter
0,0107
0,0054

ročný poplatok
32,00 eur
32,00 eur

Poplatok určený na osobu a deň a za 1 liter komunálnych odpadov je zaokrúhlený
smerom nahor.
2. Obec Závod stanovuje sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu
škodlivín nasledovne:
- 0,025 eura za kilogram (25,- eur /t) drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín.
3. Obec Závod stanovuje sadzbu poplatku za nedostatočne (zle) vytriedený komunálny
odpad dovezený na zberný dvor nasledovne:
- 0,0336 eura za kilogram (33,60 eur/t) nedostatočne (zle) vytriedeného komunálneho
odpadu.
4. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov bez
obsahu škodlivín a zle vytriedeného komunálneho odpadu sa určuje ako:
- súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti odovzdaných drobných stavebných
odpadov alebo zle vytriedených komunálnych odpadov na zbernom dvore Obce Závod.
3. Obec Závod stanovuje:
Podľa § 81 ods.3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov pôvodca odpadu znáša náklady na zbernú nádobu.
Poplatok za stratu nádoby alebo poškodenie nádoby:
120 l nádoba
240 l nádoba
1100 l nádoba

1.

30,00 eur
50,00 eur
300,00 eur

§6
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
Obec v zmysle zákona o daniach vyrubuje poplatok každoročne rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.

2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený
poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote
splatnosti prvej splátky.
§7
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
Poplatok vyrubený rozhodnutím podľa §6 tohto VZN poplatník uhrádza v lehote
splatnosti
a/ bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave
b/ poštovou poukážkou

1.

2.

1.

2.

§8
Vrátenie poplatku
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti,
ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) zrušenie trvalého, resp. prechodného pobytu
b) úmrtie
Poplatník, ktorý písomne požiada o vrátenie poplatku, nesmie byť dlžníkom obce.
V prípade úmrtia poplatníka nesmie byť dlžníkom obce zomrelý poplatník.
§9
Zníženie poplatku
Obec zníži poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka a to za obdobie viac ako 90
dní v zdaňovacom období , počas ktorého sa poplatník nezdržiava alebo sa nezdržiaval
na území obce Závod. Túto skutočnosť preukáže správcovi poplatku relevantnými
dokladmi.
Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Závod, a to :
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní ,
c) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
d) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou,
e) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne a zdravotné služby pobytovou formou,
f) potvrdenie od iného obecného alebo mestského úradu o zaplatení poplatku v mieste
mimo svojho trvalého pobytu.

3.

V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladom predložiť aj úradný preklad. Náklady súvisiace s úradným
prekladom znáša poplatník.

4.

Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ods. 1 a na
základe podkladov podľa ods.2 najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia,
inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

§ 10
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 11
Prechodné ustanovenia
1. V období od 1.2.2021 do 30.6 2021 bude zabezpečených 10 vývozov .
2. Poplatník po zaplatení poplatku obdrží príslušný počet plomb na označovanie smetných
nádob nasledovne:
Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom:
Počet členov domácnosti
1 - členné domácnosti
2 - členné domácnosti
3 - členné domácnosti
4 a viac členné domácnosti
Dom trvale neobývaný

počet plomb
3 ks
5 ks
7 ks
10 ks
3 ks

Fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba
Veľkosť nádoby
120 l nádoba
240 l nádoba
1100 l nádoba

počet plomb
10 ks
10 ks
10 ks

V prípade potreby dokúpenia ďalších vývozov nad rámec stanovený v tabuľke je cena
jedného vývozu 5.- EUR.
Plomby sa môžu použiť do 30.6. 2021 vrátane.
2. Od 1.7.2021 z dôvodu ukončenia zmluvy s doterajším poskytovateľom služby zberu,
prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a podpísaním zmluvy s novým
poskytovateľom bude v obci zavedený nový systém zvozu komunálneho odpadu a nový
spôsob označovania zberných nádob s možnosťou vývozu podľa harmonogramu
v dvojtýždňových intervaloch.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce o podmienkach určovania
a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Závod platné od 01.01. 2016 zo dňa 08.12.2015.

§ 13
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Závode sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
15.12.2020 uznesením č. 96/2020 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.

Ing. Peter V r a b l e c
starosta obce
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§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

