
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

 

 

  VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
OBCE    PRAŠICE  č.  11/2014 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 
      Obec Prašice v súlade s  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 - § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné   stavebné  odpady v znení 
neskorších predpisov 

 
vydáva 

 
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady pre územie obce Prašice. 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1.  Obec Prašice podľa § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom  
      poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  
      ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2015 miestny poplatok za komunálne odpady a  
      drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 
 
2.   Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje: 
       -  vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku 
       -  podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 
       -  sadzby poplatku, 
       -  hodnotu koeficientu,       
       -  pri množstvovom zbere spôsob a forma určenie poplatku, 
       -  podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník  
          predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku. 
           
 

§ 2 
Vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku 

 
1.  Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok každoročne  
     rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 
2.  Zdaňovacím obdobím poplatku je 1 kalendárny rok. 
3.  Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti   
      rozhodnutia. Poplatok sa môže zaplatiť bezhotovostným prevodom, vkladom 
      hotovosti na účet obce, alebo v hotovosti priamo do pokladne na obecnom úrade. 
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4.  Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí 
     pomernú časť poplatku odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti až do konca  
     zdaňovacieho obdobia. 
5.  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, upraví obec výšku poplatku v nasledujúcom období. 

§ 3 
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 pre vrátenie 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 nehnuteľnosti a pod.) 
3.  Ak vznikne poplatníkovi preplatok, obec preplatok vráti, ak jeho výška  presahuje 3,- €. 
                                                                                    

§ 4 
Sadzba poplatku 

 
Sadzbu poplatku určuje Obec Prašice nasledovne: 
 
1. Poplatníci uvedení v § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. platia poplatok  
    za zdaňovacie obdobie ako súčin sadzby poplatku  na osobu a počtu kalendárnych  dní  
    v zdaňovacom období: 

a) fyzická osoba s trvalým, alebo prechodným pobytom v obci Prašice platí     
poplatok 0,0384 za osobu a kalendárny deň,       

b) fyzická osoba, ktorá je vlastníkom pozemnej stavby určenej na rekreáciu - chata 
v rekreačnej oblasti Duchonka,  platí  poplatok 0,0411  za osobu a kalendárny deň, 

c) fyzická osoba, ktorá prenajíma chatu v rekreačnej oblasti Duchonka na ubytovanie,    
platí poplatok 0,0685 za osobu a kalendárny deň, 

      
2.   Poplatníci uvedení v § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. platia poplatok  
      za zdaňovacie obdobie ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom  
      období a ukazovateľa dennej produkcie komunálneho odpadu vynásobený koeficientom,  
      ktorého hodnota je 1. 
 
2.1.  Ukazovateľom dennej produkcie komunálneho odpadu je priemerný počet  
        zamestnancov, obec určuje priemerný počet zamestnancov pripadajúcich na určené  
        obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt,  
        vynásobený koeficientom 1, sadzba poplatku sa  určuje:   

- právnické osoby a podnikatelia v obci Prašice platia poplatok 0,0822  
 za zamestnanca a kalendárny deň, 
 

2.2.  Ukazovateľom dennej produkcie komunálneho odpadu je počet miest v rekreačnom  
        zariadení, určených na poskytnutie služby - počet lôžok na ktorých môžu prenocovať     
        osoby, vynásobený koeficientom 1, sadzba poplatku sa určuje:   



VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

a) právnické osoby a podnikatelia - majitelia podnikových chát v rekreačnej oblasti  
Duchonka , ktorí prenajímajú chaty na ubytovanie do 30 lôžok,  platia poplatok  

              0,0137 za lôžko a kalendárny deň nasledovne: 
              - do 10 lôžok – 0,0137x10          

        - od 11 - do 20 lôžok  - 0,0137x20         
- od 21 - do 30 lôžok  - 0,0137x30                  

b) právnické osoby a podnikatelia v rekreačnej oblasti Duchonka , ktorí prevádzkujú  
ubytovacie zariadenia  /nad 35 lôžok/ a stravovacie zariadenia , platia poplatok 
0,0469 za lôžko a kalendárny deň – 0,0469x35. 
 

3.   Sadzby poplatkov pri množstvovom zbere sú stanovené pre územie obce Prašice    
      v závislosti od objemu zbernej nádoby na liter komunálnych odpadov alebo drobných  
      stavebných odpadov:        
       

Objem zbernej 
nádoby v litroch 

Frekvencia vývozu 
za rok 

Sadzba poplatku v 
€ za liter odpadu 

Poplatok v € za rok 

110 l 1 x za 2 týždne 
26 vývozov za rok 

0,010 28,60 

120 1 1 x za 2 týždne 
26 vývozov za rok 

0,010 31,20 

240 1 1 x za 2 týždne 
26 vývozov za rok 

0,010 62,40 

1100 1 1 x za 2 týždne 
26 vývozov za rok 

0,010 286,00 

            
                                                           § 5 
                                           Hodnota koeficientu 

Hodnota koeficientu je 1. 
                                                           § 6 
           Spôsob a forma určenia poplatku pri množstvovom zbere 
 

1.  Pri subjektoch, u ktorých je zavedený množstvový zber, sa určuje poplatok ako súčin  
     počtu nádob, objemu zbernej nádoby v litroch, frekvencie odvozov a sadzby poplatku. 
2.  Sadzba poplatku pre množstvový zber sa stanovuje vo výške 0,010 € za liter  
     komunálneho odpadu. 
3.  Frekvencie vývozu pre množstvový zber je stanovená 1 x za 2 týždne (14 dní) – spolu 
     26 vývozov za rok. 
4.  Množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je možné  
     zaviesť pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. 

 
§ 7 

Podmienky a podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku 
 
1. Obec môže na základe žiadosti poplatok znížiť alebo odpustiť, ak  poplatník  preukáže    
     na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo  
     nezdržiaval na území obce Prašice. 
     Takýmito podkladmi pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady,  
     z ktorých jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo 
     obce Prašice. Doklady pre zníženie alebo odpustenie poplatku musí daňovník predložiť  
     v termíne do 31.1. príslušného roka. 
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2.  Obec Prašice poplatok zníži alebo odpustí nasledovne:   
        a) zníženie  50 % z poplatku: 
            -    pracujúcim s výkonom práce mimo trvalého bydliska, s prechodným pobytom  
                  v mieste pracoviska v SR a ČR, ktorí vykonávajú prácu mimo bydliska  
                  v týždenných intervaloch, 
            -    študentom počas štúdia na stredných a vysokých školách v SR a ČR, ktorí sú                  
                  ubytovaní na internátoch alebo v podnájme, 
        b) zníženie  70% z poplatku: 
             -    pracujúcim s výkonom práce v zahraničí, s výnimkou ČR, 
             -    študentom počas štúdia na stredných a vysokých školách v zahraničí,  s výnimkou ČR,              
        c) odpustenie poplatku za zdaňovacie obdobie: 
             -   počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí, 
             -   počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v inej obci na prechodnom pobyte, 
                 a v tej obci platí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
             -   počas ktorého je umiestnený v nápravno-výchovnom zariadení vo výkone väzby               
                 alebo trestu,  

    -   počas ktorého je umiestnený v zariadeniach sociálnych služieb, v domove  
        dôchodcov. 

 
3.  Doklady potrebné k zníženiu alebo odpusteniu poplatku za komunálne odpady a drobné 
     stavebné odpady: 

- potvrdenie o návšteve školy a doklad o ubytovaní v mieste štúdia, 
- potvrdenie od zamestnávateľa a doklad o ubytovaní v mieste výkonu práce, 
- potvrdenie agentúry sprostredkujúcej prácu v zahraničí a v prípade ak je zamestnaný 

ako opatrovateľ/ka prehlásenie od zamestnávateľa, 
- potvrdenie obce, v ktorej býva o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, 
- doklad preukazujúci pobyt v zahraničí, 
- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou 

formou, 
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou. 

 
4.  V prípade, že doklady podľa ods. 2  nie sú v slovenskou alebo českom jazyku, 
     je potrebné k nim priložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad). 
     Podklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

 
5.  Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť   
     samostatne, bez zamestnávania ďalších pracovníkov v mieste svojho trvalého    
     bydliska, bez zriadenia ďalšej prevádzky a ktoré nepožadujú z dôvodu vykonávania  
     svojej podnikateľskej činnosti pridelenie zbernej nádoby, platia poplatok iba  
     z dôvodu svojho trvalého pobytu. 
 
6.  Obec Prašice na zmiernenie, alebo odstránenie tvrdosti zákona môže v jednotlivých  
     prípadoch na základe žiadosti poplatníka poplatok znížiť, alebo odpustiť rozhodnutím,  
     ak ostatné dane a poplatky voči obci má uhradené. 
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§ 8 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1.  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 predpisov. 
           
2.  Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2014 o  miestnom    
     poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady  stráca  platnosť   
     a  účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Prašice  č. 8/2014. 
 
3.  Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2014 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom  
     v Prašiciach  na svojom 2. zasadnutí dňa 15.12.2014 Uznesením č. 23/2014. 
 
4.  Všeobecne záväzné nariadenie č.  11/2014  nadobúda účinnosť od 1.1.2015.  
 
                                                                                                                                                                                     
             
 
 
 
                                                                                                  Erika Nemešová 
                                                                                                    starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zverejnenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady č. 11/2014 dňa :    16.12.2014 
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