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Vyvesené: 14.12.2015        Zvesené: 
 

 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 4 
ods. 3 písm. c) ,§ 6 ods. 1 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 § 2 ods. 2 , § 78, § 83, § 98a a 
§ 99 ods. 2 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 sa 
uznieslo na tomto: 
 

všeobecne záväznom nariadení 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
sú ustanovené v § 77 až 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. 
 
 

§ 2 
Základné ustanovenie 

 
Obec Veľká Čierna týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2016 miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
 

§ 3 
Predmet úpravy VZN 

 
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho 
   poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho 
   ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z.. 
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. 
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§ 4 
Poplatník, úhrada poplatku 

 
1.  Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

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

alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, 
pozemnú stavbu alebo jej časť  

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na území obce Veľká Čierna na iný účel ako na podnikanie 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
           území obce Veľká Čierna na účel podnikania 
 
  2.  Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá obec. Za úhradu poplatku 
         zodpovedá: 
 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 
spoluvlastníkov, alebo ak ide o bytový dom , poplatok vyberá a za úhradu poplatku 
zodpovedá zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi. Ak nedošlo k určeniu 
zástupcu alebo správcu, obec Veľká Čierna určí spomedzi vlastníkov zástupcu, ktorý 
poplatok pre obec vyberie 

b) ak vlastníkom nehnuteľnosti je štát alebo obce, platiteľom je správca   
c) ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka   

         môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Povinnosti 
         poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť iná 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 
         Veľká Čierna. 
 
 

§ 5 
Sadzby poplatku 

 
1. V obci je zavedený kombinovaný zber. 
2. Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
    na obdobie jedného kalendárneho roka: 

a) podľa § 77 ods. 2, písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov- 
     0,04372 Eur za osobu a kalendárny deň, ročná sadzba poplatku je 16,00 Eur za osobu 
b) podľa § 77 ods. 2, písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov- 0,02878 Eur za 1 liter x frekvencia vývozov, t.j. 82,32 Eur za 110 l nádobu 
za kalendárny rok 

c) záhradkárske chatky, záhradné domčeky, víkendové rodinné domy vo vlastníctve 
fyzických osôb, ktoré neslúžia na podnikanie – poplatok 16,00 Eur za rok 

d) za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín podľa § 77 ods. 2, pís. a) b) c) zákona 
582/2004 v znení neskorších predpisov - 0,0158 Eur za 1 kg. 
 
 

 
§ 6 

Postup obce pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku 
 

1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím – platobným 
výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
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2. Obec určuje pre poplatníka v zmysle §4 ods.1, pís. a, b, c tohto VZN platenie poplatku v 
dvoch splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v 
rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 
3. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v 
nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku 
alebo zánik poplatkovej povinnosti, vydá poplatníkovi dodatočný platobný výmer. 
 
 

§ 7 
Zber komunálneho odpadu , vývoz 

 
1.Obec zavedením vhodného spôsobu zberu odpadov zabezpečuje: 
 

a. zber a prepravu komunálneho odpadu, vznikajúceho na území obce,  za účelom 
zhodnotenia, uloženia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom  

b. zber  pre pôvodcov odpadu podľa §4 ods.1, pís. a, b, c tohto VZN, prostredníctvom 
110 l zberných nádob, v intervale jedenkrát za dva týždne 

c. typizované zberné nádoby s objemom 110 l a bezplatne ich prideľuje poplatníkovi 
v potrebnom množstve 

2.Nárok na bezplatnú výmenu poškodenej zbernej nádoby za novú, vznikne poplatníkovi 
   po uplynutí  5 – ročnej doby užívania zbernej nádoby, od prevzatia do užívania 
3.Kapacita 110 l zbernej nádoby je určená maximálne pre 5 osôb (podľa §4 ods.1, písm. a) 
4.V prípade , že v čase vývozu je smetná nádoba naplnená menej  ako 50%  svojho objemu, 
   táto nádoba bude z dôvodu šetrenia nákladov vyvezená až pri nasledujúcom vývoze 
5. Ak počet osôb na jednu zbernú nádobu nepresiahne stanovený limit a pôvodca odpadu 
    bude požadovať ďalšiu zbernú nádobu, je povinný  obstarať si na vlastné náklady zbernú 
    nádobu a uhradiť v plnej výške náklady na vývoz a uloženie odpadu zbernej nádoby . 
6. Ak pôvodca  odpadu bude požadovať vývoz odpadu nad rámec tohto VZN , odpad mu 
    bude vyvezený na vlastné náklady. 
 
 

§ 8 
Vrátenie poplatku 

 
1. Správca dane vráti podľa § 82 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a poplatku poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo jeho 
pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu 
zdaňovacieho obdobia ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo 
jeho pomernej časti ustanovených v písm. a) až d) odseku 2 

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 
           a) zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu v obci, 
           b) úmrtie osoby, za ktorú bol uhradený poplatok a platca požiada o vrátenie, 
           c) zánik vlastníckeho práva alebo práva užívať nehnuteľnosť, 
           d) zrušenie podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia. 
      3.  Poplatník požiada o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti písomne a doloží 
           doklad o zániku povinnosti platiť poplatok. 
 
 

§ 9 
Zníženie poplatku 

 
1. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady podľa § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho 
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pomernú časť za obdobie, za ktoré poplatník preukáže obci, že viac ako 90 dní sa 
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Veľká Čierna nasledovne: 
a) zníži o 50% poplatok za komunálny odpad poplatníkovi podľa § 5 ods. 2 písm. a), ktorý 
sa zdržiava mimo trvalého pobytu z dôvodu výkonu práce a je ubytovaný v mieste výkonu 
práce 
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú: 
a) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa 
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o prechodnom ubytovaní mimo bydliska, 
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné 
k dokladom predložiť aj preklad v úradnom jazyku, pričom sa vyžaduje úradný preklad. 
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 
4.Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. 
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné 
doklady podľa ods. 2, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 
 
 

§ 10 
Odpustenie poplatku 

 
1. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatok za komunálne odpady a drobné 
    stavebné odpady podľa § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
    poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady odpustí poplatok alebo jeho 
    pomernú časť za obdobie, za ktoré poplatník preukáže obci, že viac ako 90 dní sa 
    nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Veľká Čierna. 
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú: 

a. potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci 
b. potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu 
c. potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou 

formou 
d. potvrdenie o dlhodobom ubytovaní v liečebni, reedukačnom zariadení alebo 

v detskom domove, 
e. potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou 
f. potvrdenie vojenského útvaru o účasti na misiách 
g. potvrdenie obce na území SR, že poplatník zaplatil poplatok v mieste, kde sa 

dlhodobo zdržuje a tvorí odpad. 
h. potvrdenie o nezvestnosti od policajného zboru SR 
i. povolenie k pobyte na území iného štátu 
j. pracovné povolenie v zahraničí, pracovná zmluva v zahraničí, 
k. aktuálne potvrdenie o prenájme alebo vlastníctve nehnuteľnosti v zahraničí 
l. doklad z evidencie pre odpustenie poplatku pre bezdomovca, ktorý nevyužíva 

priestory v domoch a bytoch v obci 
2. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné 
    k dokladom predložiť aj preklad v úradnom jazyku, pričom sa vyžaduje úradný preklad. 
    Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. 
    príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné 
    doklady podľa ods. 2., nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 
 
 

§ 11 
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku 

 
Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ 
v písomnej forme od správcu poplatku: 
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a. bezhotovostným prevodom  
b. hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu vo Veľkej Čiernej 

 
 
  

§ 12 
Prechodné a záverečné ustanovenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna sa na tomto všeobecne záväznom 
nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
uznieslo dňa : 11.12.2015, uznesením č. 64/2015. 
 
 
 
 

§ 13 
Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľká Čierna č. 2/2012 
a príslušné dodatky. 
 
 
 
            
  
 
Vo Veľkej Čiernej  dňa :   14.12.2015 
 
 
 
 
                                                                                           ....................................                                              
                                                                                                  Ján Matejička 
                                                                                                   starosta obce 
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