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Obecné zastupiteľstvo v Prietržke dňa 07. 12. 2018 v zmysle §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení 

vydáva pre územie obce Prietržka toto 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

PRIETRŽKA č. 2/2020 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 
čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Prietržke podľa ustanovenia §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na §98 zákona č. 582/2004 Z.z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s 

účinnosťou od 1. januára 20 5 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

čl. 2 

Poplatník 

 

1, Poplatník platí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce. 

 

2, Poplatníkom je: 

 a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 

 b) fyzická osoba, ktorá je na území obce Prietržka oprávnená užívať alebo užíva rodinný 

 dom, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, 

 alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý 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 

 c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

 území obce na iný účel ako na podnikanie 

 d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

 území obce na účel podnikania 

 

3, Ak má fyzická osoba v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu 

trvalého pobytu. Ak má fyzická osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je 

oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z 

dôvodu trvalého pobytu. 

 

4, Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho 

vzťahu s poplatníkom uvedeným v odseku 2, ak na jeho základe: 

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

 určenom 

 b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti 

 c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného 

 obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosti 

 d) v nehnuteľnosti vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci 



 výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné 

 stavebné odpady 

 

 

čl. 3 

Poplatok, poplatková povinnosť 

 

1, Poplatok od poplatníka vyberá obec. Za zaplatenie poplatku ručí platiteľ, ktorým môže byť: 

 a) vlastník nehnuteľnosti 

 b) zástupca vlastníkov nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti, určený spoluvlastníkmi 

 nehnuteľnosti 

 c) správca nehnuteľnosti, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo 

 obec 

 

2, Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za 

odvedenie poplatku ručí poplatník. 

 

3, Ak viacero poplatníkov podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) žije  v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za 

poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho 

zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť 

osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto 

skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť 

obci. 

 

4, Poplatková povinnosť vzniká dňom, kedy sa občan stane poplatníkom obce. 

 

 

čl. 4 

Sadzba poplatku 

 

Sadzba poplatku sa určuje nasledovne: 

a) pre právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá podniká na území obce, je stanovený poplatok 

za komunálny odpad  podľa veľkosti nádoby, ich počtu a frekvencie vývozu za rok. Sadzba 

je nasledovná: 

          120 l zberná nádoba...((0,05 € / liter) * 120 litrov) * 26 vývozov = 156 € 

 b) pri paušálnom poplatku je sadzba poplatku 0,054 € za kalendárny deň. Ročná sadzba 

 poplatku za komunálny odpad za osobu, zamestnanca, nehnuteľnosť tak činí 20 €. 

 c/ poplatok za drobný stavebný odpad je stanovený vo výške 0,05,-€ za 1 kg drobného 

stavebného odpadu. 

 

 

 

čl. 5 

Vrátenie poplatku 

 

1, Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi 

vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného rozhodnutia alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, 

najneskôr však do 70 dní od skončenia kalendárneho roka, za ktorý bol poplatok uhradený. Obec 

nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,31 €. 

 



2, Obec poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad zníži alebo odpustí za obdobie, za 

ktoré poplatník obci preukáže: 

 a) že sa v danom kalendárnom roku dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí 

 b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich 

 dní 

3, Doklady, ktorými poplatník preukazuje svoj nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku musia 

jednoznačne dokazovať: 

 a) že poplatník zaplatil poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za daný 

 kalendárny rok v inej obci alebo prostredníctvom iného platiteľa tohto poplatku 

 b) že nastala skutočnosť, kedy zaniká povinnosť poplatníkovi platiť poplatok (zmena 

 trvalého pobytu, resp. prechodného pobytu, úmrtie, pobyt mimo trvalého bydliska počas 

 štúdia atď.) 

 

4, Dodatočné rozhodnutie sa pripraví na základe preukázaného počtu kalendárnych dní v určenom 

období, v čase ktorých má alebo mal poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas 

ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať. 

 

 

čl. 6 

Oslobodenia a úľavy od poplatkov 

 

Správca poplatku ustanovuje, že určuje oslobodenie od poplatku pre: 

 a) školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prietržka 

 

 

čl. 7 

Splatnosť poplatku 

 

Poplatok sa platí na základe rozhodnutia, zaplatením v hotovosti do pokladne obce Prietržka alebo 

prevodom na účet obce. Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Na základe 

individuálnej žiadosti poplatníka je možné výšku poplatku uhradiť vo viacerých splátkach. 

 

 

čl. 8 

Zrušujúce ustanovenia 

 

Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Prietržka zo dňa  9. 12. 2020. 

 

 

čl. 9 

Účinnosť  

 

Toto VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

nadobúda účinnosť od 1. januára 2022. 

 

 

 

 

 

v Prietržke, dňa 29. 11. 2021                                                          Mgr. Peter Flamík 

                  starosta obce 


