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Všeobecne záväzné nariadenie 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 
01.01.2022 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 
vznikajú na území obce. 

§ 3 
Predmet úpravy VZN 

1. Predmetom tohto VZN je určenie náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady /ďalej poplatok/ podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 
zákona o daniach. 

2. 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. 

3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
 

§ 4 
Poplatok 

 
1. Poplatok sa platí v zmysle § 77 ods.1 zákona o daniach za: 
 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom /BRO zelený 
a BRKO/ 
c/ triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov od poplatníkov podľa § 77 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 na triedený zber biologicky rozložiteľného 
odpadu a kuchynského odpadu u poplatníkov, ktorí nepodpísali čestné vyhlásenie 
o domácom kompostovaní 
 
2. Poplatok za komunálny odpad je stanovený v zmysle § 6 ods. 1 tohto VZN. 
3. Poplatok za drobný stavebný odpad je stanovený z zmysle  § 6 ods. 2 tohto VZN. 
 

 
 

§ 5 
Platenie poplatku a poplatník, oznamovacia povinnosť. 

1/ Poplatok platí poplatník, ktorým je: 
 
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt 
b/ fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový 
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť /ďalej nehnuteľnosť/ na iný účel ako podnikanie 
c/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území obce na iný účel ako podnikanie 
d/ 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, 
platenie poplatku môže za ostatných prevziať jeden z nich.   
 
3/ Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik alebo 
zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku, ako aj zmenu skutočností 
rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku a to do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali 
a zároveň predložiť doklady potvrdzujúce tieto skutočnosti.  

 
 
 

§ 6 
                                                         Stanovenie poplatku 
 
V obci Závod je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu.  
Poplatok za komunálny odpad sa určuje na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok, 
ako súčin frekvencie odvozov, objemu zbernej nádoby a sadzby za 1 l komunálnych 
odpadov. 

  
1. Obec Závod  stanovuje  sadzbu poplatku za komunálny odpad  nasledovne:  

 
A/ Poplatok pre fyzické osoby v rodinných domoch a bytoch s trvalým alebo 
prechodným pobytom v obci a  pre osoby, ktoré sa prihlásia ako poplatníci 
z dôvodu celoročného zdržiavania sa v našej obci bez prihlásenia k trvalému 
alebo prechodnému pobytu  sa stanovuje podľa počtu osôb v domácnosti, ktoré 
používajú spoločnú zbernú nádobu, ako súčin objemu nádoby, počtu vývozov a sadzby 
za 1 l. 
  
                                                             Počet                                         EUR 
Domácnosť  Objem nádoby   * Kg na rok      Vývozov na rok   Sadzba 1 l   Ročný 
poplatok 
 
1 členná            120 l                195                      8                 0,03551            34,10  
1 členná            240 l                195                      8                 0,01879            36,10 



2 členná            120 l                390                     14                0,03551            59,70 
2 členná            240 l                390                     14                0,01879            63,10 
                                                            
 Počet                                                 EUR 
Domácnosť     Objem nádoby   *Kg na rok  Vývozov za rok   Sadzba 1 l    Ročný 
poplatok   
                                                                             
3 členná                120 l               585              17                    0,03551             72,40 
3 členná                240 l               585              17                    0,01879             76,70    
4 členná                120 l               780               20                   0,03551             85,20     
4 členná                240 l               780               20                   0,01879             90,20   
5 a viacčlenná       120 l               975               26                   0,03551           110,80 
5 a viacčlenná       240 l               975               26                   0,01879           117,20        
5 a viacčlenná      1100 l              975               26                   0,01486           425,00 
 
* 
Počet kg na osobu a rok bol stanovený ako priemer celkového množstva  zmesového 
komunálneho odpadu vyprodukovaného v obci za predchádzajúci kalendárny rok  
a počtu obyvateľov, čo je v prepočte 195 kg na osobu za rok a 97,5 kg na osobu za 
polrok. Toto množstvo je aj limitom pre systém motivácie podľa § 9 tohto VZN. 
 
V prípade, že domácnosti nepostačuje veľkosť zbernej nádoby, má možnosť ju vymeniť 
za nádobu s väčším objemom. 
 
Ročný poplatok za zaokrúhľuje matematicky na celé desaťcenty.. 
 
B/ Poplatok pre fyzické osoby, ktoré na území obce užívajú nehnuteľnosť na iný 
účel ako podnikanie . 
  
 Pre tieto osoby obec zaviedla množstvový zber a stanovuje poplatok ako súčin objemu 
zbernej nádoby, počtu vývozov a sadzby za 1 l. 
 
 Objem nádoby       Počet vývozov za rok     Sadzba 1 l v EUR      Ročný poplatok v EUR 
      120 l                                8                                0,03551                        34,10 
      240 l                                8                                0,01879                        36,10 
  
Ročný poplatok za zaokrúhľuje matematicky na celé desaťcenty. 
 

      C/  Poplatok pre fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu:  
 

Pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby obec zaviedla množstvový zber 
a stanovuje poplatok ako súčin objemu nádoby, počtu vývozov a sadzby za 1 l. 
 
Objem nádoby       Počet vývozov za rok      Sadzba 1 l v EUR     Ročný poplatok v EUR 
120 l                                      26                         0,03551                                  110,80 
240 l                                      26                         0,01879                                  117,20 

       1100 l                                    26                         0,01486                                  425,00   
                          

Ročný poplatok za zaokrúhľuje matematicky na celé desaťcenty. 
.    
 
2. Obec Závod zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu a 
stanovuje sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín vo 
výške: 



  0,025 eura za kilogram (25,- eur /t) drobných stavebných odpadov bez obsahu 
škodlivín.      
  

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov bez obsahu 
škodlivín sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti odovzdaných  drobných 
stavebných odpadov na zbernom dvore obce Závod. 
 
               
3.  Obec Závod stanovuje sadzbu poplatku za stratu alebo poškodenie zbernej 
nádoby:  
 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. Poplatník má nárok na 
bezplatné vydanie zbernej nádoby pri vzniku poplatkovej povinnosti alebo na jej bezplatnú 
výmenu pri poškodení zo strany zberovej spoločnosti. Pri strate alebo poškodení zbernej 
nádoby spôsobenej neprimeraným zaobchádzaním zo strany pôvodcu odpadu nie je nárok 
na bezplatné vymenenie zbernej nádoby a za vydanie novej zaplatí poplatník obecnému 
úradu za: 
120 l nádobu                24,00 EUR    
240 l nádoba                36,00 EUR                    
1100 l nádoba               234,00 EUR    alebo si zabezpečí zbernú nádobu na vlastné náklady. 
 
 

 7 
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 

 
1. Obec v zmysle  zákona o daniach vyrubuje poplatok každoročne rozhodnutím na celé 

zdaňovacie obdobie najneskôr do 31.5. príslušného zdaňovacieho obdobia. 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 zaplatiť aj naraz najneskôr v termíne splatnosti prvej splátky. 

3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí 
pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až 
do konca zdaňovacieho obdobia. Pomerná časť poplatku sa po výpočte zaokrúhli 
matematicky na jedno desatinné miesto. 

 
                                                                        § 8 
                                  Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku 
 
1. Poplatok vyrubený rozhodnutím podľa § 6 tohto VZN poplatník uhrádza v lehote 

splatnosti  bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave 
alebo poštovou poukážkou. 

2. Poplatok za drobný stavebný odpad odovzdaný na zbernom dvore obce uhradí poplatník 
na základe faktúry vystavenej k 30.11. bežného roku podľa potvrdení o jeho odovzdaní 
/vážnych lístkov/ bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou na účet správcu 
poplatku v lehote do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry..  

 
                                                                       § 9 
                                                          Systém motivácie 

 
Obec upraví poplatok za kalendárny rok poplatníkovi na základe elektronickej evidencie 
počtu vývozov  a  množstva vyprodukovaného ZKO v predchádzajúcom zdaňovacom 
období. 

 



1. Obec  poplatníkovi uvedenému v § 6, ods.1,písm. A zníži alebo zvýši poplatok 
o čiastku vypočítanú podľa  vzorca 
 /A – B/ x C, kde A  je počet vývozov, ktoré poplatník mohol využiť podľa par.6                          
ods.1, písm. a   

                                               B  je skutočný počet vývozov  
                                               C  je suma manipulačného poplatku pri vývoze nádoby                                                                

                                             120 l – 0,66 EUR 
                                             240 l -  0,90 EUR 

                                                 1100 l – 2,04 EUR 
2. Obec poplatníkovi uvedenému v § 6, ods.1, písm. A zníži alebo zvýši poplatok 

podľa skutočného množstva vyprodukovaného zmesového komunálneho 
odpadu /ďalej ZKO/ jeho domácnosťou  podľa vzorca: 

 
/(A x B) – C/ x D 
 
A = priemerné množstvo ZKO na osobu za rok  
B = počet členov domácnosti 
C = skutočne vyprodukované množstvo ZKO v domácnosti za  rok 
D = cena za 1 kg odvezeného a zneškodneného ZKO  /0,04 EUR/kg/ 

 
1. Podkladom pre určenie hmotnosti vyvezeného ZKO a počtu vývozov je elektronická 

evidencia vývozov ZKO obce. 
 

2. Zníženie poplatku podľa § 9 bude možné uplatniť len u poplatníkov, ktorí nemajú žiadne 
nedoplatky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. .  

 
3. Úprava poplatku podľa predchádzajúcich ods. 1. až 2. bude poplatníkovi vykonaná 

v rozhodnutí, ktorým mu bude vyrubený poplatok na rok 2022.  
 
 

                                                                   § 10 
Zníženie a odpustenie poplatku 

1. Obec odpustí poplatníkovi poplatok na základe písomnej žiadosti za obdobie, za ktoré 
poplatník preukáže, že sa nezdržiava na území obce /viac ako 90 dní v roku/ a predloží 
o tejto skutočnosti  hodnoverný doklad, ktorým môže byť:    
        

a) potvrdenie od iného obecného alebo mestského úradu o zaplatení poplatku 
v mieste  mimo svojho trvalého pobytu     

b) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu 
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou 

formou 
d) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení pre 

seniorov 
e) fotokópia nájomnej zmluvy, z ktorej  jednoznačne vyplýva, že  suma nájomného  

zahŕňa aj poplatok za komunálny odpad a zároveň počet osôb, ktoré prenajatú 
nehnuteľnosť obývajú, ak poplatník žiada odpustenie poplatku aj za členov svojej 
domácnosti 

f) potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí 
g) potvrdenie o štúdiu alebo práci v zahraničí 
h) čestné prehlásenie poplatníka, že osoba, za ktorú prevzal poplatkovú povinnosť, 

žije trvalo v zahraničí  
 

2. Ak doklad podľa ods. 1  nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné 
k dokladom predložiť aj  úradný preklad. Náklady súvisiace s úradným prekladom znáša 
poplatník.  



 
 

3. Ak dochádza k súbehu zliav uvedených v § 9, poplatníkovi bude uplatnená iba jedna 
zľava a to tá, ktorá je pre neho výhodnejšia. 

 
                                                           § 11 
                                              Vrátenie poplatku 

1. 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. 

2. Poplatník, ktorý požiada o vrátenie poplatku, nesmie byť dlžníkom obce. 
 
 

                                                                     § 12 
Postup obce proti tvrdosti zákona 

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť  alebo odpustiť rozhodnutím. 
 
 
                                                                      § 13 
                                                       Prechodné ustanovenie 
 
Systém motivácie podľa ustanovení § 9 tohto VZN v roku 2022 sa bude uplatňovať podľa 
údajov zaznamenaných v elektronickej evidencii vývozov za obdobie od 1.7.2021 do 
31.12.2021, to znamená, že počty vývozov a kg na domácnosť, ako sú uvedené v § 6 ods.1, 
písm. A, sa budú pri výpočte uplatňovať v polovičnej výške. 
 
 

§ 14 
Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.72/2020 platné od 1.1.2021 zo dňa 
15.12.2020 . 

 
 

§ 15 
Záverečné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Závode  sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 
09.12.2021 uznesením č. 86/2021 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Ing. Peter   V r a b l e c    
           starosta obce 
 
 
 
 
 
 
1 § 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


