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Návrh 
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 predpisov (ďalej len „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 len „VZN“) určuje s účinnosťou 
od 01.01.2023 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 len „poplatok“) podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 
83 zákona o daniach. 

  
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:  

a) stanovenie sadzby preddavku na poplatok v nadväznosti na zavedený vážený 
množstvový zber komunálneho odpadu,  
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia preddavku na poplatok na celé zdaňovacie 

obdobie,  
c) stanovenie sadzby poplatku za drobný stavebný odpad, 
d) určenie spôsobu platenia poplatku za drobný stavebný odpad, 
e) spôsob zúčtovania preddavku na poplatok, 
f) stanovenie podmienok pre zníženie a odpustenie poplatku. 

  
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím preddavku na poplatok za komunálny odpad 

a poplatku za drobný stavebný odpad rozumie kalendárny rok.  
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§ 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, okrem 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od právnickej 
osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na iný účel ako na podnikanie, alebo od podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať 
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, 

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov od  fyzickej osoby, 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,  

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 predpisu1, 
f) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, 
g) náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych 

odpadov, pri   ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.   
2. Poplatok za komunálny odpad je stanovený v zmysle § 6 ods. 1 tohto VZN. 
3. Poplatok za drobný stavebný odpad je stanovený v 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 len „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. 
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 § 6  
Stanovenie preddavku na poplatok za komunálny odpad  

a poplatku za drobný stavebný odpad 
 

1. V obci Závod je zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu. Preddavok na poplatok za komunálny odpad sa určuje na zdaňovacie 
obdobie, ktorým je kalendárny rok, ako súčin sadzby preddavku na poplatok, frekvencie 
odvozov (počet vývozov) a nosnosti zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva. 

 
Vzorec pre výpočet sadzby preddavku podľa § 79a zákona o daniach: 

 
celkové náklady obce na činnosti nakladania s odpadom v € ÷ odvážené množstvo KO 

v kg za všetky zberné nádoby v obci 
 
Vzorec pre výpočet preddavku bude: 

 

Sadzba*počet vývozov*nosnosť nádoby v kg  
(120 l – 60 kg; 240 l – 80 kg; 1100 l – 440 kg) 

 
Obec Závod v zmysle § 78 ods. 2 zákona o daniach stanovuje sadzbu preddavku na 
poplatok za komunálny odpad v roku 2023 v sume 0,16 eura za jeden kilogram 
komunálneho odpadu. 

 
Obec v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu určuje podľa § 79a 
ods. 1 zákona o daniach preddavok na poplatok nasledovne: 

 
 

Domácnosť Typ 
nádoby  

Nosnosť 
nádoby 
(kg) 

Sadzba 
preddavku 
(€) 

Min. 
počet 
vývozov 
za rok 

Množstvo 
KO 
osoba/rok 
(kg)2 

Preddavok 
na 
poplatok 
(€) 

1 čl. 120 l 60 0,16 3 183 28,80 

1 čl. 240 l 80 0,16 3 183 38,40 

2 čl. 120 l 60 0,16 7 366 67,20 

2 čl. 240 l 80 0,16 5 366 64,00 

3 čl. 120 l 60 0,16 10 549 96,00 

3 čl. 240 l 80 0,16 7 549 89,60 

4 čl.  120 l 60 0,16 13 732 124,80 
4 čl.  240 l 80 0,16 10 732 128,00 
5 a viac čl. 120 l 60 0,16 16 915 153,60 
5 a viac čl. 240 l 80 0,16 12 915 153,60 
Bytový dom 1 100 l 440 0,16 13 5490 915,20 
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Obec Závod stanovuje preddavok na poplatok za komunálny odpad pre právnické osoby a 
podnikateľov nasledovne: 

 

Typ nádoby Nosnosť 
nádoby (kg) 

Min. počet 
vývozov za 
rok 

Sadzba 
preddavku 
(€) 

Priemerná 
váha KO 
v kg/nádoba 

Preddavok 
na poplatok 
(€) 

120 l 60 1 0,16 40 9,60 
240 l 80 3 0,16 219 38,40 
1 100 l  440 4 0,16 1619 281,60 

2. Obec Závod v zmysle § 78 ods. 1 písm. d) zákona o daniach stanovuje sadzbu poplatku za 
drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín vo výške: 0,035 eura za kilogram (35,00 
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 v znení neskorších predpisov 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 poplatok podľa aktuálneho cenníka dodávateľa. 
Poplatník si môže prípadne zabezpečiť zbernú nádobu na vlastné náklady (nádobu musí 
obecný úrad označiť RFID čipom).  

 
§ 7  

Postup obce pri vyrubení preddavku na poplatok  
a splatnosť preddavku  

 
1. Obec v zmysle § 81 ods. 2 zákona o daniach vyrubuje preddavok na poplatok každoročne 

rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, v ktorom použije sadzbu preddavku na poplatok 
platnú na príslušné zdaňovacie obdobie a zohľadní skutočnosti rozhodujúce pre zníženie 
alebo odpustenie poplatku podľa § 83 ods. 2 platné k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 
Vyrubený preddavok na poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia.  
 

2. Obec určuje platenie preddavku na poplatok v dvoch rovnomerných splátkach. Splátky 
preddavku na poplatok po zúčtovaní kladného alebo záporného rozdielu na poplatku sú 
splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje preddavok na 
poplatok. Poplatník môže vyrubený preddavok na poplatok zaplatiť aj naraz najneskôr v 
termíne splatnosti prvej splátky.  
 

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

 
 

§ 8  
Spôsob a forma úhrady poplatkov 

 
1. Preddavok na poplatok za komunálny odpad vyrubený rozhodnutím podľa § 6 ods. 1 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 bude poplatníkovi 

vyrubený v rozhodnutí o určení preddavku na poplatok za komunálny odpad za príslušné 
zdaňovacie obdobie. 

 
§ 9 

Zúčtovanie preddavku na poplatok 
 

1. Zúčtovanie preddavku obec vykoná ako rozdiel medzi skutočnými nákladmi obce na 
činnosti nakladania s odpadom prepočítanými na poplatníka podľa § 79a ods. 5 a 6 zákona 
o daniach za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.  

2. Obec vykoná zúčtovanie preddavku na poplatok po skončení zdaňovacieho obdobia 
rozhodnutím do 31.05. kalendárneho roka a najneskôr do dvoch rokov od skončenia 
zdaňovacieho obdobia, za ktorý sa poplatok zúčtuje. 

3. Do údajov získaných z elektronického vážiaceho systému o vyprodukovanom 
komunálnom odpade môže poplatník nahliadnuť len osobne na Obecnom úrade. 

 
§ 10 

Zníženie a odpustenie poplatku 
 

1. Obec určuje úľavu poplatku vo výške 30 % pre občanov nad 70 rokov, ktorí žijú sami 
alebo v domácnosti s ďalším seniorom. Nárok na úľavu z titulu veku poplatníka sa 
považuje za uplatnený dosiahnutím tohto veku. Úľava bude správcom poplatku za účelom 
zníženie administratívnej záťaže uplatnená v rozhodnutí automaticky. 

2. Úľavy na poplatku pri nezdržiavaní sa na území obce viac ako 90 dní sa pri váženom 
množstvovom zbere komunálneho odpadu nepreukazujú, pretože nezdržiavanie sa na 
území obce je už premietnuté do množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktoré 
sa ukladá do určenej zbernej nádoby, ktorá podlieha váženiu pri jej vyprázdňovaní 
zberným vozidlom. 

3. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. Ak obec nevyhovie žiadosti, 
oznámi túto skutočnosť poplatníkovi.  

 
§ 11 

Prechodné ustanovenie 
 

Súčasťou rozhodnutia o výške preddavku na poplatok na rok 2023 bude zúčtovanie poplatku 
na základe elektronickej evidencie počtu vývozov a množstva vyprodukovaného 
komunálneho odpadu za rok 2022. Z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti bude súčasťou 
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rozhodnutia o výške preddavku na poplatok na rok 2023 aj zúčtovanie poplatku za drobný 
stavebný odpad za rok 2022 podľa elektronickej evidencie.   

 
§ 12 

 Zrušovacie ustanovenie  
 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.75/2021 platné od 01.01.2022 zo dňa 
09.12.2021.  

 
§ 13  

Záverečné ustanovenie  
 

Obecné zastupiteľstvo v Závode sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 
15.12.2022 uznesením č. ....../2022 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Radomír Ševeček 
                                                                  starosta obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2
 Počet kg na osobu a rok bol stanovený ako priemer celkového množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného v obci za 

kalendárny rok a počtu obyvateľov. 


