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Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2022
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves na základe originálneho výkonu samosprávy podľa
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení
s ustanovením podľa § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN"). 

§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 Záhorská Ves týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2023 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§3
Predmet poplatku

1. Poplatok sa komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí podľa množstva
vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

2. Poplatok sa v súlade s § 77 ods. 1 zákona platí za:
- činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
- činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
- triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená

zodpovednosť výrobcov
- náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
- náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,
- činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený

množstvový zber drobného stavebného odpadu



§4 
Platiteľ poplatku

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo
ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť alebo
objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradou, vinicu, ovocný sad, trvalý
trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
obce okrem lesného pozemku a pozemok, 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) Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

§5 
Sadzby poplatku

1. Obec Záhorská Ves stanovuje:
a) sadzbu preddavku na poplatok pre fyzické aj právnické osoby 0,022 EUR za jeden liter

komunálneho odpadu s vyúčtovaním preplatkov a nedoplatkov na konci
kalendárneho roka.

b) sadzbu poplatku za vážený zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
uloženého do veľkokapacitného kontajnera, ktorý je umiestnený na zbernom dvore
0,15 EUR za 1 kg. Poplatok je možné uhradiť priamo na zbernom dvore.

c)
Veľkosť nádoby počet vývozov cena/rok

120 l 6 15,84 €
120 l 12 31,68 €
120 l 26 68,64 €
240 l 12 63,36 €
240 l 26 137,28 €
1100 l 12 290,40 €
1100 l 26 629,20 €

§6 
Určenie poplatku

V obci sa využívajú zberné nádoby s objemom 120 l, 240 l, 1100 l
Zberné nádoby sú poplatníci povinní mať označené elektronickými čipmi.
V prípade, že zberná nádoba nebude označená elektronickým čipom, nebude poplatníkovi
zberná nádoba vyvezená.
Pre poplatníkov je poplatok určený ako súčin frekvencie vývozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov využíva.



§7
Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali.

§8
vyrubenie poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku

1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.

2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až
do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

3. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v
lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

4. Poplatník môže zaplatiť poplatok:
a) na účet správcu dane,
b) hotovosťou do pokladne,
c) poštovou poukážkou.

§9
Vrátenie poplatku

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, a preukáže splnenie podmienok na
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) písomná žiadosť o vrátenie poplatku,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého, resp. prechodného

pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.).

§ 10
Zníženie a odpustenie poplatku

1. Obec môže poplatok znížiť alebo odpustiť za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa
v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní
zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie

2. Obec na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona zníži poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady občanom poberajúcich starobný dôchodok, osoby ZŤP, osoby
úplne bezvládne na základe písomnej žiadosti.



3. Podkladmi pre zníženie poplatku sú:

a) potvrdenie od inej obce alebo mesta o zaplatení poplatku v mieste mimo svojho
trvalého bydliska

b) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní.
c) doklady o ubytovaní a zaplatení poplatku v mieste ubytovania
d) doklad o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody

§11
Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorská Ves č.6/2021.

§12
Záverečné ustanovenie

Na to~to VZN obce Záhorská Ves sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves dňa
14.12.2022uznesením č. 201/2022 a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

V Záhorskej Vsi 15.12.2022

JUDr. Boris Šimkovič
Starosta obce


