
                                                                 

Všeobecne záväzné nariadenie  

o určení náležitostí miestneho 

poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady č. 02/2018 

 

   Obecné zastupiteľstvo v Snakove podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona SNR č. 

369/199O Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 2 ods.2 zákona NR SR č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) 

 

Článok 1 

      Obecné zastupiteľstvo v Snakove podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o 

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

rozhodlo, že na území obce a jeho častiach sa bude vyberať miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Článok 2 

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) 

sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce a jeho 

častí. 

 

(2) Poplatníkom za odpady je 

a) fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorá má v obci alebo jeho  časti trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce alebo jeho časti oprávnená užívať alebo 

užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je 

stavbou, 

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

území obce alebo jeho časti na iný účel ako na podnikanie, 

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

území obce alebo jeho časti na účely podnikania. 

  

(3) Ak má fyzická osoba v obci alebo jeho časti trvalý aj prechodný pobyt, platí iba z dôvodu 

trvalého pobytu. V prípade ak fyzická osoba má 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 alebo prechodného pobytu. 

  

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

právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods. 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 alebo iného 

obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj 

poplatník, alebo 

d) v nehnuteľnosti, ktorú ma poplatník právo užívať alebo ju užíva, 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.  

  

 (5) Platiteľom poplatku je vlastník nehnuteľností. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve 

viacerých spoluvlastníkov, poplatok vyberá a ručí zaň zástupca alebo správca určený 

spoluvlastníkmi. Ak si spoluvlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa správca 

poplatku. Určený spoluvlastník, ktorý zaplatí poplatok, je oprávnený  požadovať od ostatných 

spoluvlastníkov náhradu podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov. Ak je vlastníkom  

nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru štát, vyšší územný celok alebo obec, je 

platiteľom správca.  

 

 (6) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinnosti 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 správcovi poplatku.  

 

(7) Poplatník je  povinný ohlásiť správcovi poplatku všetky skutočnosti, ktoré  sú rozhodujúce 

pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti a každú zmenu, ktorá je rozhodujúca pre 

správne určenie výšky poplatku najneskôr do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.   

 

(8) Za zmenu poplatkovej povinnosti podľa ods. 7 sa považuje začatie a ukončenie štúdia 

dennou formou mimo územia obce Snakov,  nástup a ukončenie základnej vojenskej služby 

alebo civilnej  služby mimo územia obce Snakov a pobyt mimo územia miesta trvalého 

(prechodného) pobytu po dobu viac ako 90 dní. 

 

Článok 3 

Sadzba poplatku 
 

(1) Sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych  odpadov je 

0,0219 € za osobu a  kalendárny deň (t.j. 8,- € za osobu a rok) u poplatníkov podľa článku 

2 ods. 2 písm. a), ktorí sú vlastníkmi zberných nádob, 

 (2) Sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie  drobných  stavebných odpadov  je 

     0,02 €  za kilogram bez obsahu škodlivín. 

 

      (2) Poplatníci podľa článku 2 ods. 2 písm. c), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu so subjektom   

zabezpečujúcim zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov sú tak povinní urobiť do 31.1. príslušného roku čím bude splnená 

oznamovacia povinnosť voči správcovi poplatku. 

 

(3) Sadzba poplatku uvedená v ods. 1 písm. a) a b) sa násobí počtom kalendárnych dní, počas 

ktorých má alebo bude mať poplatník podľa článku 2 ods. 2, písm. a) v obci trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých  nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju 

užívať. 



 

(4) Sadzba poplatku u ostatných poplatníkov (ods. 1 písm. c) a d)) sa násobí objemom zbernej 

nádoby a zmluvným počtom vývozov. 

 

(5) Sadzba poplatku vypočítaná podľa  ods. 3 sa vynásobí koeficientom 0,5 pri  

a)  osobách, ktoré študujú formou denného štúdia mimo územia obce Snakov,  

b)  osobách ktoré majú v inej obci prechodný pobyt,  

         c)  pri osobách ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého (prechodného) pobytu  

minimálne 90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia, sadzba poplatku vypočítaná podľa 

ods. 3 sa vynásobí koeficientom 0,7 okrem osôb uvedených v ods. 8.  

 

(6) Osoby uvedené v ods. 5 sú povinné preukázať  správcovi poplatku doklady odôvodňujúce 

použitie  príslušného koeficientu do 31.1. príslušného kalendárneho roka a to 

a) osoby, ktoré študujú vo vzdialenosti menej ako 60 km od miesta trvalého pobytu     

potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní, ostatní len potvrdenie o návšteve  

školy, 

b) osoby, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého pobytu potvrdenie o prechodnom 

pobyte v inej obci, 

c) osoby, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého  (prechodného) pobytu minimálne   

90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia pracovnú zmluvu a osoby, ktoré sú  zamestnané 

v zahraničí potvrdenie cudzineckej polície alebo  úradu práce. 

 

 (7) Ak dôjde k zmene poplatkovej povinnosti po 31.1. príslušného kalendárneho roka, 

použije sa pri určení výšky poplatku príslušný koeficient odo dňa nasledujúceho po 

písomnom oznámení a preukázaní zmeny poplatkovej povinnosti. 

 

(8) Od platenia poplatku sú v príslušnom kalendárnom roku oslobodení : 

a)  poplatníci, ktorí sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú alebo zdržiavali v zahraničí, 

pokiaľ túto skutočnosť preukážu  príslušným povolením na tento pobyt najneskôr do 

konca zdaňovacieho obdobia,  

b)  poplatníci, ktoré neužívajú nehnuteľnosť, ktorú sú oprávnení využívať, viac ako 90 po 

sebe nasledujúcich kalendárnych dní, pokiaľ uvedenú skutočnosť preukážu príslušným 

dokladom, 

c)  poplatníci, ktorí majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt a preukážu platenie poplatku 

v inej obci za určené obdobie     

 

Článok 4 

Vyrubenie poplatku 
 

(1) Poplatok vyrubí správca poplatku platobným výmerom. Pri vyrubení poplatku vychádza 

správca poplatku z údajov  evidencie ohlasovne, inak z údajov, ktoré sú mu známe v čase 

vydávania platobného výmeru. 

 

(2) V prípade vzniku, zmeny alebo zániku poplatníckej  povinnosti v priebehu kalendárneho 

roka, správca poplatku zohľadní túto skutočnosť dodatočným platobným výmerom. Alikvotnú 

časť  poplatku za príslušné obdobie vypočíta s presnosťou na dni. 

 

Článok 5 

Splatnosť poplatku 



 

(1) Poplatok u poplatníkov podľa článku 2 ods. 2 písm. a) je splatný : 

b) naraz do 31.03. bežného roka, ak ročný poplatok nepresahuje 34,- €, 

c) v dvanástich pravidelných mesačných splátkach, vždy najneskôr do konca príslušného 

mesiaca, pod stratou výhody splátok, ak sa poplatok preukázateľne uhrádza z bežného 

účtu alebo prostredníctvom SIPO. 

  

(2) Poplatok u poplatníkov podľa článku 2 ods. 2 písm. b) a c) je splatný : 

a) v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31.marca., 30. júna, 30. septembra a 30. 

novembra bežného roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje, pod stratou výhody splátok, 

b) naraz do 31.3. bežného roka, ak ročný poplatok nepresahuje 165,- €. 

  

Článok 6 

Vrátenie poplatku 

 

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

poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo 

dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného 

obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. 

 

(2) Správca poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3,32€.  

 

Článok 10 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Ak poplatník neplní oznamovaciu povinnosť v stanovenom termíne, správca mu uloží 

pokutu v súlade s § 35 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách 

v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Ak nebudú poplatky 

zaplatené včas, alebo ak nebudú odvedené v správnej výške, správca poplatku vyrubí sankčný 

úrok v zmysle § 35b zák. SNR č. 511/1992 Zb. 

 

(2) Poplatok ani jeho rozdiel nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí päť  rokov od konca 

kalendárneho roku, v ktorom vznikla poplatková povinnosť. 

 

(3) Ak bol pred uplynutím lehoty podľa ods. 3 vykonaný úkon smerujúci na vyrubeniu 

poplatku alebo jeho rozdielu, plynie päťročná lehota znovu od konca roka, v ktorom bol 

poplatník o tomto úkone vyrozumený. Vyrubiť poplatok alebo jeho rozdiel však je možné 

najneskôr do desiatich rokov od konca obdobia, v ktorom vznikla oznamovacia povinnosť 

alebo v ktorom vznikla poplatková povinnosť bez oznamovacej povinnosti. 

 

(4) Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahujú osobitné predpisy, a to zákon SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, zák. NR SR č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a 

zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a  poplatkov a o zmenách v sústave územných 

finančných orgánov v znení neskorších predpisov.  

 



(5) Správu poplatku vykonáva Obec Snakov v mene ktorého vystupuje starosta obce. 

Administratívnu stránku správy poplatku vykonáva obecný úrad, v súčinnosti so subjektom 

zabezpečujúcim zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov. 

 

(6) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva správca poplatku, oddelenie 

zabezpečujúce súčinnosť a hlavný kontrolór obce. 

 

(7) Správca poplatku má právo kedykoľvek sa presvedčiť o správnosti údajov platiteľov 

jednotlivých poplatkov a o dodržiavaní podmienok určených pri stanovenom poplatku. 

 

(8) Poplatník je povinný dodržiavať podmienky pri stanovení  poplatkov a umožniť správcovi 

poplatku alebo oddeleniu zabezpečujúcemu súčinnosť a hlavnému  kontrolórovi obce, vstup 

do prevádzkových (obchodných)  miestností, predložiť im účtovné doklady a iné požadované 

údaje, ktoré súvisia s poplatkom, podať informácie a  spolupracovať pri stanovení poplatku, 

alebo kontrole  správnosti vykazovania. 

 

(9) Správca poplatku môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti nariadenia v jednotlivých 

prípadoch na základe žiadosti poplatníka, poplatok znížiť alebo odpustiť. Podobne môže 

povoliť odklad platenia poplatku. 

 

(10) Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne OcÚ Snakov, poštovou poukážkou alebo 

prevodom na účet obce v peňažnom ústave. Spôsob platenia určí správca poplatku.  

 

(11) Toto nariadenie bolo schválené OZ dňa 08.12.2018 a nadobudlo  účinnosť 01.01.2019. 

 

(12 . Týmto nariadením sa ruší  o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady 

a    drobné  stavebné odpady č. 01/2016 

 

(13.  Toto VZN bolo vyvesené na verejnej tabuli obce dňa: 12.12.2018 

                             -  zvesené   :           

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.  Bijalko Ján 

   starosta obce 

 

 

 



   

 

 

 

 

 
 


