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Obecné zastupiteľstvo v Remetských Hámroch v zmysle  § 6 a § 11 ods. 4 písm.  g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade 
s ustanoveniami §82 a §83  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 
vydáva toto                                         

 

 

  V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 
č.1/2020 

 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

 

                                                                                                              
Článok I 

Poplatok 

 

1.Ustanovenie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok“) je vymedzené v §77 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach. 

2.Poplatok platí poplatník, ktorým je:  

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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 nehnuteľnosti ako vodná plocha, 

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.Sadzba poplatku : 

Sadzba poplatku je 
a) 0,027398 €  za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa ods.2, písm. a), b)  .Pre potreby 

výpočtu produkcie odpadu určuje koeficient 1 . 
b) pre poplatníka podľa ods.2, písm. c) : 

0,02651 € za 110 l alebo 120 l nádobu,  
0,02469 za 240 l nádobu a  
0,02280 € za 1100 l nádobu  

Základná frekvencia vývozu odpadu  pre všetky kategórie poplatníkov podľa odseku 2 je 14 

dní . 

4.Určenie poplatku za zdaňovacie obdobie: 

a) pre skupinu poplatníkov podľa ods.2, písm. a)  sa vypočíta ako súčin sadzby a počtu 

kalendárnych dní v zdaňovacom období ,pre túto skupinu poplatníkov je ročný poplatok 10,-

€/osoba/kalendárny rok , 

b) pre skupinu poplatníkov podľa ods.2, písm. b) sa vypočíta ako súčin sadzby ,počtu 

kalendárnych dní a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, 

c) pre skupinu poplatníkov podľa ods.2, písm. c) platí množstvový zber komunálnych 

odpadov a poplatok sa vypočíta ako súčin sadzby, objemu zbernej nádoby alebo nádob 

a frekvencie vývozov za polrok .Obec do 15.v mesiaci po ukončení polroka vyhotoví faktúru 



 

za vývoz komunálnych odpadov poplatníkovi. Poplatník je povinný do 14 dní od vystavenia 

faktúry ju uhradiť na účet obce. 

 

5. Oznamovacia povinnosť 

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

poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť meno 

,priezvisko ,titul ,rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu ,v prípade 

určeného zástupcu podľa §77 ods.7 zákona o miestnych daniach a poplatku aj identifikačné 

údaje ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa odseku2 ,písm. b) a c) 

tohto predpisu názov alebo obchodné meno alebo obchodného mena, sídlo alebo miesto 

podnikania a identifikačné číslo, 

b) Poplatník je povinný uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku a ak požaduje zníženie 

alebo odpustenie poplatku podľa odseku 7 predložiť doklady, ktoré odôvodňujú zníženie 

alebo odpustenie poplatku. 

6.Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie . Lehotu na 

zaplatenie poplatku ustanoví správca dane v rozhodnutí. Ak poplatník využíva množstvový 

zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach 

určených obcou v rozhodnutí ,ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatok sa platí prevodom na 

účet obce alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni obce. 

7. Zníženie ,odpustenie alebo vrátenie poplatku. 

 

a) Obec poplatok zníži o 50% , ak poplatník obci hodnoverne preukáže  na základe 

predložených dokladov ,že sa viac ako 90 dní nezdržiaval na území obce: 

  osoby, ktoré študujú dennú formu štúdia:  

-školy v rámci územia SR –(meno,priezvisko,dátum narodenia ,rodné číslo) 

-školy mimo územia SR  - (potvrdenie o návšteve školy) 

 

  osoby, ktoré pracujú a sú ubytované mimo obec (aktuálne potvrdenie od 

zamestnávateľa a nájomnú zmluvu) 

 

b) Obec poplatok odpustí poplatníkovi ,ktorý má na území obce hlásený trvalý alebo 

prechodný pobyt, ak poplatník hodnoverne preukáže že sa viac ako 90 dní nezdržiaval 

na území na základe predložených dokladov : 

 

 osoba dlhodobo žijúca v zahraničí (potvrdenie o pobyte v zahraničí) 

 osoba dlhodobo žijúca v zariadení sociálnej alebo zdravotnej 

starostlivosti(potvrdenie o dlhodobom pobyte v zariadení) 

 dlhodobo trestaná osoba(potvrdenie o výkone väzby alebo trestu ) 

 zaplatenie poplatku na inom mieste(rozhodnutie inej príslušnej obce o vyrubení 

poplatku vrátane dokladu o úhrade poplatku) 

 v iných odôvodnených prípadoch( úmrtný list ,odhlásenie sa z pobytu a iné) 

c) Obec poplatok odpustí poplatníkovi ,ktorý nemá na území obce hlásený trvalý alebo 

prechodný pobyt a je zároveň oprávnený užívať nehnuteľnosť na území obce, len po 

splnení týchto podmienok: 

 po predložení žiadosti vrátane rozhodnutia a potvrdenia o zaplatení poplatku za 

komunálny odpad v mieste trvalého pobytu a hodnoverných dokladov ,že sa 

nehnuteľnosť na území obce dlhodobo(celé zdaňovacie obdobie) neužíva.Za 

hodnoverné doklady sa pre tento účel považujú doklady ktoré potvrdzujú, že v 

nehnuteľnosti nie je spotreba elektriny ,plynu ,vody. 

 



 

8. Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka alebo inej osoby 

a predložené doklady musia byť zhodné zo zdaňovacím obdobím na ktoré si poplatník 

uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku. Ak sú predložené doklady 

nedostačujúce, obec ako správca dane ,vyzve poplatníka k doloženiu iných hodnoverných 

dokladov. 

9. Ak je žiadateľom poplatník, ktorý je dlžníkom obce ,obec žiadosť zamietne oznámením.  

10. Obec vráti poplatok fyzickej alebo právnickej osobe ktorej zanikla povinnosť platiť 

poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe predloženej písomnej žiadosti 

v zákonnej lehote a dokladmi preukazujúcimi dôvod na vrátenie poplatku alebo jeho časti.  

11. Podmienkou na zníženie alebo odpustenie poplatku je podanie písomnej žiadosti 

v zákonnej lehote po nadobudnutí platnosti rozhodnutia, splnenie podmienok uvedených 

v odseku 7 tohto VZN a splnenie zákonných podmienok pre vrátenie preplatku. 

12. Obec môže na základe písomnej žiadosti poplatníka a predložených hodnoverných 

dokladov na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona poplatok znížiť(najviac o 50%) 

alebo odpustiť rozhodnutím. 

 

 
Článok II 

Záverečné ustanovenia 

1.Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa rušia ustanovenia tretej časti Všeobecne 

záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady č.3/2019 zo dňa 28.11.2019 .  

     

2.Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. 

 

3.Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1.januára 2021.   
 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Marek K o n d ž u r a  v. r. 

                                                                                              starosta obce        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


