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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PRIBETA  č. 2/2020 
 

o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady    

 

 

Obec Pribeta v súlade s ustanovením § 6 ods. 1  a § 11 ods.4, písm. g/ zákona číslo 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a ustanoveniami  § 

2 ods.2, § 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 predpisov u s t a n o v u j e 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete  podľa § 11 ods. 4 písm. d/ a e/ zákona číslo 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  r o z h o d l o  v zmysle desiatej časti zákona číslo 

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 podmienkach určovania a vyberania poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pribeta s účinnosťou od 1. januára 2021. 

 
 § 2 

Predmet dane a poplatník 

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

činnosti nakladania s odpadom, ktoré sú určené zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 

77 ods. 1 zákona). 

(2) Poplatok platí poplatník, ktorý je určený zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 77 ods. 

2, 3, 4, 7 a 8  zákona). 

(3) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník 

nehnuteľnosti, správca (platiteľ) určený zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 77 ods. 5 

zákona). 

(4) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za 

odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. Túto dohodu je povinný platiteľ predložiť správcovi poplatku 

pred začatím určeného poplatkového obdobia. 

 

 
§ 3 

Sadzba poplatku   

(1) Sadzba poplatku za komunálny odpad je: 

a) Pre poplatníkov (fyzická osoba) uvedených v § 77 ods. 2 písm. a)  zákona je zavedený paušálny 

poplatok a sadzba poplatku je stanovená vo výške 0,0684932 € na osobu a kalendárny deň to je 

25,00€ na osobu a rok. 

b) Pre poplatníkov (právnická osoba, podnikateľ) uvedených v § 77 ods. 2 písm. a), b)   zákona je 

zavedený paušálny poplatok a sadzba poplatku je stanovená za 120 lit. smetnú nádobu vo výške 

0,01282052 €/lit. to je 40,00 € na jednu 120 lit. smetnú nádobu a rok. 

(2) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je  0,015 € za jeden kilogram stavebného odpadu bez obsahu 

škodlivín to je 15,00 € za tonu stavebného odpadu bez obsahu škodlivín vyvezeného na Zberný 

dvor separovaného odpadu v Pribete (ďalej len zberný dvor). 
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§ 4 
Určenie poplatku   

(1)  Určenie poplatku za komunálny odpad: 

a) Dĺžka obdobia, na ktoré sa určuje poplatok pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a), b), c) zákona je 

jeden kalendárny rok. 

b) Pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a)  zákona sa určí poplatok ako súčin sadzby poplatku 

uvedenej v § 3 písm. a) VZN a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo 

bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť 

užíva alebo je oprávnený ju užívať.  

c) Pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a), b) zákona sa určí poplatok ako súčin  sadzby poplatku 

podľa § 3 písm. b) VZN a počtu zberných nádob, ktoré poplatník užíva. 

(2) Poplatok za drobný stavebný odpad bez škodlivín sa určí ako súčin sadzby poplatku podľa § 3 ods. 2 

tohto VZN a hmotnosti vyvezeného drobného stavebného odpadu bez škodlivín. 

 
 

§ 5 
Vyrubenie poplatku a splatnosť 

(1) Vyrubenie poplatku za komunálny odpad: 

a) Poplatok podľa § 3 ods. 1 písm. a), b) VZN za komunálny odpad pre poplatníkov  sa vyrubí 

rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

b) Poplatok sa uhrádza v dvoch rovnakých splátkach bezhotovostne šekom, peňažným prevodom 

na účet obce, alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu: 

ba) prvá splátka je splatná do 31.mája príslušného kalendárneho roka,  

bb) posledná splátka je splatná do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.  

Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz  

najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.  

Ak poplatníkovi vznikne povinnosť platiť poplatok až v priebehu určeného obdobia, poplatok sa mu 

v stanovenej výške vyrubí so splatnosťou do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

c) Poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. b), c) zákona je povinný odsúhlasiť so správcom poplatku    

      frekvenciu, typ a množstvo zberných nádob, ktoré zodpovedajú systému množstvového zberu. 

(2)  Poplatok za drobný stavebný odpad sa hradí v hotovosti bez vyrubenia priamo na mieste pri odovzdaní  

      drobného stavebného odpadu bez škodlivín. 

 
§ 6   

Oznamovacia povinnosť  

 (1) Poplatková povinnosť: 

a) fyzickej osobe vzniká dňom jej prihlásenia k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci, alebo dňom 

vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce,  

b) právnickej osobe vznikne dňom jej oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce, 

c) podnikateľskému subjektu vznikne dňom jeho oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce na 

účel podnikania. 

(2) Poplatková povinnosť zaniká dňom, kedy pominú skutočnosti zakladajúce podľa ods. 1 tohto paragrafu. 

(3) Každý poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik poplatkovej   

      povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti alebo zániku poplatkovej povinnosti, keď  

      tieto nastali.  

(4)  V rámci oznamovacej povinnosti je poplatník povinný ohlásiť obci svoje identifikačné údaje uvedené v   

§ 80 ods. 1 písm. a) zákona a to:  

a) svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu resp. názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO v prípade ak poplatník 

je právnická osoba alebo podnikateľ) na predpísanom tlačive (príloha č. 1), 
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b) identifikačné údaje osôb, s ktorými poplatník žije v spoločnej domácnosti a za ktoré plní povinnosť 

poplatníka na predpísanom tlačive ( príloha č. 2 ), 

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané údaje, 

d) doklady, ktoré odôvodňujú žiadosť, ak poplatník požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku. 
 

 
§ 7 

Vrátenie poplatku 

(1)  Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla  

       povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie  

       poplatku alebo jeho pomernej časti. 

(2)  Podmienky vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti sú:  

       a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce , 

       b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia ( napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva   

           užívania nehnuteľností a pod.)  
 

§ 8 
Zníženie alebo odpustenie poplatku 

(1) Obec na základe žiadosti a dokladov poplatok za komunálny odpad zníži o 30%  poplatníkovi - fyzickej 

osobe, ktorý pred začatím určeného obdobia dovŕšil vek 62 rokov.   

(2) Obec na základe žiadosti a dokladov poplatok za komunálny odpad zníži o 50%  poplatníkovi - fyzickej 

osobe, ktorý je držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím.  

(3) Obec na základe žiadosti a dokladov poplatok za komunálny odpad zníži o 75% poplatníkovi - fyzickej 

osobe, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce a ktorý: 

a) je zamestnaný ako aj ubytovaný na území SR mimo obce Pribeta, 

b)  sa celý rok zdržiava v zahraničí z dôvodu výkonu zamestnania a nemá povolenie na pobyt,   

c) študentovi, ktorý študuje mimo obce a je ubytovaný v obci, kde sa škola nachádza.  

(4) Obec na základe žiadosti a dokladov poplatok za komunálny odpad zníži o 100% poplatníkovi - fyzickej 

osobe, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce a ktorý: 

a) sa celý rok zdržiava v zahraničí z dôvodu výkonu zamestnania a má povolenie na pobyt,  

b) je celý rok dlhodobo umiestnený v zariadení napr. v domove dôchodcov, domove sociálnych služieb, 

v ústave na výkon trestu odňatia slobody a pod. 

 c) má prechodný pobyt počas celého roka v inej obci (meste), kde má zároveň uhradený poplatok za 

komunálny odpad. 

(5) Ak podmienka na zníženie poplatku podľa ods. 1 písm. b) a ods. 2, 3 nie je splnená počas celého 

kalendárneho roka poplatok sa znižuje pomerne k počtu kalendárnych dní, počas ktorých je podmienka 

na zníženie poplatku splnená. 

(6) Obec odpustí a nevyrubí poplatok za komunálny odpad poplatníkovi, ktorý sa narodil v bežnom období.  

(7) Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne. 

(8) Obec ustanovuje, že  na drobný stavebný odpad vyvezeného na Zberný dvor separovaného odpadu 

neposkytuje žiadne zníženie alebo odpustenie poplatku.  

(9) Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo na odpustenie poplatku za 

komunálny odpad sú: 

a) fotokópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, 

b) doklad alebo potvrdenie žiaka alebo študenta o ubytovaní, 

c) potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry) o zamestnaní, (napr. pracovná zmluva, nájomná zmluva 

a pod.) spolu s dokladom o ubytovaní, (napr. potvrdenie, povolenie o pobyte a pod.) 

d) doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení, 

e)  potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržuje v ich  

     meste (obci),potvrdenie o prechodnom pobyte, kde si zároveň uhrádza poplatok za komunálny odpad.  
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(10) Lehota na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku je 30 dní od obdržania rozhodnutia resp. 30 

dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej je možné uplatniť zníženie alebo odpustenie 

poplatku. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie resp. odpustenie poplatku najneskôr do 90 dní po 

skončení zdaňovacieho obdobia podaním písomnej žiadosti s doložením dokladov o zánik nárok na 

zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.   

(11) V prípade, že doklad podľa ods.9 nie je v slovenskom, českom alebo maďarskom jazyku, je potrebné 

k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť 

čestným vyhlásením poplatníka.    
 § 9 

 Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

Obec ako správca poplatku môže v rámci  zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona v jednotlivých 

prípadoch vyrubený poplatok znížiť, alebo môže poplatok odpustiť rozhodnutím na základe písomnej 

žiadosti poplatníka, ktorú treba doložiť úradnými listami. Písomnú žiadosť na zmiernenie alebo odstránenia 

tvrdosti zákona môže poplatník podať najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného poplatku, resp. do dňa 

zročnosti splátky poplatku. Správca poplatku vyhovie žiadosti, ak poplatník nie je daňovým dlžníkom obce 

Pribeta a ak by výška vyrubeného poplatku a jeho úhrada preukázateľne ohrozila výživu žiadateľa alebo 

osôb na jeho výživu odkázaných.      

 
§ 10 

Záverečné ustanovenia 

(1) Dňom účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia obce Pribeta o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa zrušuje VZN obce Pribeta č. 6/2019 o  miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

(2) Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Pribeta a na internetovej stránke obce dňa 

27.11.2020. 

(3) Obecné zastupiteľstvo obce Pribeta sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 15.12.2020 uznesením  č. 482/2020. 

 (4) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 
 
 

V Pribete, dňa:  16.12.2020  

 

 

Vyvesené, dňa:  16.12.2020 

 

 

 

 

 

 

         ........................................................... 

                                                                                                 Norbert  Zsitva                   

                                                    starosta obce 
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Príloha  č. 1   

 OBEC PRIBETA                                                                
 Obecný úrad 

                  Hlavná č. 113 
                                                                               946 55  PRIBETA  
 
 
VEC:   Oznamovacia povinnosť - MIESTNY POPLATOK za kom. odpady 
 
 
I. Všeobecné údaje 
Obchodné meno: ................................................................................................ 
Sídlo: .................................................................................................................. 
Miesto podnikania: .............................................................................................. 
Prevádzkovateľ: .................................................................................................. 
Rodné číslo: ........................................................................................................ 
Druh podnikateľskej aktivity: ............................................................................... 
Identifikácia(IČO): ...........................................,  DIČ........................................... 
Bankové spojenie: .................................., číslo účtu: ......................................... 
 
II. Údaje o prevádzke 
Priemerný počet zamestnancov: ........................................................................ 
Plocha podnikateľskej prevádzky: ................................................................. m² 
Plocha ostatná /napr.: zeleň, parkovisko / ......................................................m² 
 
III. Údaje o nakladaní s komunálnym odpadom 
Máte schválený „Program odpadového hospodárstva”                    Áno           Nie 
Máte miesto na vlastnom pozemku pre uloženie kontainerov?        Áno           Nie 
Doteraz používané kontainery:      110/120 lit.  ...........  ks          
Odvoz:  dvojtýždenný 
 
Čo produkujete okrem komunálneho odpadu  
/podľa Katalógu odpadov – zákon č. 284/2001 Z.z./ a jeho množstvo/: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
a ako máte zabezpečenú jeho likvidáciu, 
názvy firiem, ktoré Vám zabezpečujú podľa druhov odpadu: 
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 
 
Za správnosť údajov (meno a priezvisko, funkcia, pečiatka): 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
Dňa: ....................................                                     
 
V .........................................                                           ................................................ 
                                                                                               podpis a pečiatka 
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Príloha č. 2 
        OBEC PRIBETA 
                                                                              Obecný úrad 
                 Hlavná č. 113 
                                                                               946 55  PRIBETA  
 
 
VEC: Oznamovacia povinnosť -  MIESTNY POPLATOK za kom. odpady 
 
Obec :                                   Pribeta 
Ulica  :                                  ....................................................  
Číslo súpisné / orientačné :    ................................................... 
Číslo bytu :                           .................................................... 
 

Priezvisko a meno 
          poplatníkov MP za KO 

 
Rodné číslo 

  
Trvalý/Prechodný    
pobyt 

 
Poznámky 

 
1. 

    

     

     

     

     

     

  
 

   

 

Dátum oznamovacej povinnosti od :  ……………………….. 
 
V Pribete, dňa: .............................................                        .......................................... 
                                                                                                              podpis   
 
                    
     Odvedenie miestneho poplatku za kom. odpad  
 
Dolupodpísaný poplatník ............................................................, nar. ............................ 
trvale bytom : ................................................................................................................... 
svojim podpisom potvrdzujem, že vyrubený miestny poplatok za kom. odpad budem  
odvádzať za hore uvedené osoby – poplatníkov.  
 
 
V Pribete, dňa: .............................................                        .......................................... 
                                                                                                              podpis   


