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Obecné zastupiteľstvo obce Svederník vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 

§ 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov a v zmysle 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 miestnych daniach a poplatku“) 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 

Predmet úpravy  
 

1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho 

ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z..   

 

2) Toto všeobecne záväzného nariadenie upravuje:  

a) spôsob oznámenia poplatníka o počte osôb v domácnosti (príloha č. 1 - oznámenie),  

b) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,  

c) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,  

d) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku, 

e) stanovenie počtu smetných nádob podľa počtu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.  

 

3) Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zdaňovacím obdobím rozumie 

kalendárny rok.  

 

§ 3 

Sadzba poplatku 

1) Pre poplatníka ako fyzickú osobu, ktorá má na území obce 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 mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri 

nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť”) 

- je stanovená sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad vo výške 0,0794 € na 

osobu a kalendárny deň, to je 29,- € na osobu a rok - nezavedený množstvový zber 

- pre chatovú rekreačnú oblasť je stanovená sadzba poplatku za zmesový komunálny 

odpad vo výške 0,096 € na kalendárny deň a nehnuteľnosť, to je 35,- € - nezavedený 

množstvový zber 

- je stanovená sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín vo 

výške 0,05 € za kilogram drobného stavebného odpadu v zmysle zák.č.79/2015 Z. z.-  

zavedený množstvový zber.  

- Je stanovená sadzba poplatku za zlúčený biologicky rozložiteľný odpad vo výške 

0,025 € za liter odpadu. V tomto poplatku je zahrnutý vývoz  140 l hnedej nádoby, čo 



predstavuje sumu 3,50 € za vývoz. Vývoz bude zabezpečený na základe žiadosti 

pôvodcu odpadu.  

2) Pre poplatníka ako právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie alebo 

podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania, je zavedený množstvový zber s nasledovnými 

poplatkami 

- za zmesový komunálny odpad 120 l zberná nádoba 0,0295 € za liter, to je 85,- € za 

kalendárny rok (frekvencia vývozu každé dva týždne) 

- za zmesový komunálny odpad 1100 l zberná nádoba 0,0182 € za liter, to je 240,- € za 

kalendárny rok (frekvencia vývozu raz za mesiac) 

- za zmesový komunálny odpad 1100 l zberná nádoba 0,0182 € za liter, to je 480,- € za 

kalendárny rok (frekvencia vývozu každé dva týždne) 

3) Pre poplatníkov obec Svederník zabezpečí možnosť zakúpenia zberných nádob na 

zmesový komunálny odpad 120 l za poplatok 24,00 € / ks. 

 

§ 4 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Na 

vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 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) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí 

poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2 

§ 4 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

§ 5 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

1) Obec vráti, zníži a odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému 

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej 

žiadosti poplatníka, ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho 

pomernej časti (splní oznamovaciu povinnosť; predloží doklad preukazujúci zánik 

povinnosť platiť poplatok napr. kúpnopredajná zmluva o predaji nehnuteľnosti, ktorú je 

oprávnený užívať, potvrdenie živnostenského úradu o ukončení podnikania, o pozastavení 

prevádzkovania živnosti, kúpnopredajná zmluva o predaji nehnuteľnosti na území obce, 

ktorú podnikateľ bol oprávnený užívať alebo užíval na účel podnikania a pod.; pri zrušení 

trvalého, prechodného pobytu a úmrtný list pri úmrtí sa oznámenie overí v evidencii 

obyvateľstva obce.  
 

2) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok 

na odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila VZN, že viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce; obec v súlade s 

uvedeným oslobodzuje od poplatku poplatníkov - fyzické osoby: 



a) študentov študujúcich v zahraničí  

b) občanov žijúcich alebo pracujúcich v zahraničí  

c) občanov, ktorí sú ženatí/vydaté v zahraničí  

d) občanov dlhodobo umiestnených v ústavnom zariadení napr. v domove dôchodcov, 

domove sociálnych služieb, v ústave na výkon trestu odňatia slobody a pod.. 

3) Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na 

zníženie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila VZN, že sa viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Obec v súlade s 

uvedeným znižuje ročný poplatok o 50% na osobu a kalendárny deň pre poplatníkov - 

fyzické osoby:  

a) študentov študujúcich mimo miesta trvalého pobytu, avšak na území SR  

b) občanov žijúcich alebo pracujúcich mimo trvalého bydliska, avšak na území SR  

c) pri viacčlennej rodine na siedmeho a každého ďalšieho člena domácnosti  

4) Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na 

zníženie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila VZN, poplatníkovi fyzickej 

osobe staršej ako 70 rokov, držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím a držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 

sprievodom. Obec v súlade s uvedeným znižuje poplatok podľa sadzby 0,0630 € na osobu 

a kalendárny deň pre poplatníkov – fyzické osoby, t. j. ročný poplatok 23,- €. 

a) fyzickej osobe staršej ako 70 rokov - na uplatnenie tohto zníženia nie je potrebná 

žiadosť, obec poplatok zníži na základe údajov z evidencia obyvateľstva, 

b)  držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľovi 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom. 

Podkladom na zníženie poplatku je písomná žiadosť, fotokópia preukazu  fyzickej 

osoby s ŤZP alebo ŤZP/S z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak má poplatník 

už uplatnené zníženie poplatku z uvedeného dôvodu z predchádzajúceho 

zdaňovacieho obdobia a nedošlo u neho k žiadnej zmene opätovne nemusí žiadať o 

jeho zníženie. Ak je občan rozhodnutím z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

uznaný za občana ZŤP v priebehu kalendárneho roku, môže požiadať o zníženie 

poplatku v príslušnom zdaňovacom období na obdobie od dátumu právoplatnosti 

rozhodnutia o vydaní preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 

5) Obec ustanovuje, že poplatok zníži alebo odpustí len v prípade, ak si poplatník riadne plní 

poplatkovú povinnosť a nemá evidované žiadne nedoplatky na poplatku za 

predchádzajúce obdobie. 

6) Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie a zníženie poplatku: 

a) doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta - potvrdenie o návšteve školy, len ak 

žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia SR  

b) údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo 

študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území SR, ktoré sú potrebné na overenie 

statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má 

obec zriadený prístup  

c) potvrdenie príslušného orgánu o pobyte vydané podľa predpisov krajiny, v ktorej sa 

občan zdržiava, k tomu je potrebné predložiť aj preklad potvrdenia (nevyžaduje sa 

úradný preklad) 



d) nájomná zmluva v zahraničí, vystavená na meno občana; potvrdenie zamestnávateľa, 

ktoré obsahuje adresu pobytu občana v zahraničí; pracovná zmluva, ktorá obsahuje 

adresu pobytu občana v zahraničí  

e) oznámenie o uzavretí manželstva v zahraničí  

f) doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení  

g) doklad o prechodnom pobyte mimo miesta trvalého pobytu; doklad o úhrade poplatku 

v mieste prechodného pobytu; nájomná zmluva mimo miesta trvalého pobytu; 

pracovná zmluva alebo potvrdenie zamestnávateľa (agentúry), že občan má miesto 

výkonu práce mimo miesta trvalého pobytu 

h) preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom.  

7) Každý poplatník, ktorý žiada oslobodenie alebo zníženie poplatku, je povinný predložiť žiadosť a 

požadované doklady každoročne najneskôr 90 dní po skončení daňového obdobia t.j. do 31.3. 

nasledujúceho roka, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. V prípade, že 

podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období, je nutné 

predložiť doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie. 

8) Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne.  

9) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím starostu na základe, 

predloženia potrebných dokladov. 

10) Občanom s trvalým pobytom na území obce Svederník, ktorí sa dlhodobo (trvale) 

nezdržiavajú na území obce správca dane poplatok za komunálny odpad nebude 

vyrubovať. Doklad o uvedenom skutkovom stave vydá správca dane-Obec Svederník. 

 

 

 

§ 6 

 

Stanovenie počtu smetných nádob podľa počtu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti 

  

 

-  1 ks smetná nádoba 120  litrov                1 - 4 osoby 

 

-  2 ks smetná nádoba 120  litrov                5 - 9 osôb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 7 

 

Spôsob, forma a miesto platenia 
 

1) Poplatník platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do 

pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet. 

Poplatník je povinný označiť platbu poplatku variabilným symbolom určenom v rozhodnutí. 

2) Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti 

jedným z nich, je táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane na tlačive, ktoré 

tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.  

 

 

 

§ 8 

Záverečné ustanovenia  

1. Ruší všetky doteraz platné VZN ohľadom miestneho poplatku.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie  bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo 

Svederníku  dňa 09. 12. 2020  uznesením č. 35/2020 a nadobúda platnosť 15 dní po jeho 

zverejnení a  účinnosť  od 01. 01. 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Ing. Roman Lisický v. r. 

                             starosta obce 

 

 

 


