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Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnávka
č. 2/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
VZN č. 2/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo dňa 12.12.2019 pod číslom č.39/2019
Vyvesené pred schválením: 27.11.2019
Vyvesené po schválení: 13.12.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Trnávka sa v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4
písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
s ust. § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len „ nariadenie“ ).
§1
Predmet úpravy
(1) Týmto nariadením sa zavádza miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ( ďalej len “ poplatok”), ustanovuje sa sadzbu poplatku, dĺžka
obdobia, na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku,
ohlasovacia povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku,
určujú sa prípady zníženia alebo odpustenia poplatku, spôsob a lehota na uplatnenie
zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.
(2) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu
§2
Poplatník a platiteľ poplatku
(1) 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 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 obce

2

b)
c)
(2)

(3)
a)

b)

okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako
vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 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 obci.
Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vyberaný poplatok
ručí platiteľ poplatku, ktorým je:
vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosti v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok
ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca
alebo správca súhlasí, ak nedošlo k určeniu zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie.
správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
§3
Vznik poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 odsek 1
tohto nariadenia, a zaniká dňom , ktorým táto skutočne zanikne.
§4
Sadzba poplatku
Obec Trnávka stanovila sadzby poplatkov za množstvový zber:
a) zmesový kommunálny odpad - 0,0176 eura za jeden liter komunálnych odpadov
b) drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín - 0,050 eura za kilogram drobných
stavebných odpadov
Súčin frekvencie odvozov:
Sadzba poplatku:
Objem zbernej nádoby:
26 x 0,0176 x 120 = 54,91

26
0,0176 Eur
120 l

55,00 Eur/rok
Súčin frekvencie odvozov:
Sadzba poplatku:
Objem zbernej nádoby:
26 x 0,0176 x 1100 = 503,36

26
0,0176 Eur
1100 l

503,00 Eur/rok
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§5
Určenie poplatku
(1) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka ( ďalej len „ určené
obdobie“ )
(2) Poplatok na určené obdobie sa určuje :
- V obci je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok ako súčin frekvencie
odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
§6
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu
podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z.z. aj identifikačné údaje za ostatných členov
domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm.
c),zákona 582/2004 Z.z názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného
mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, zákona 582/2004 Z.z
predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď
tieto nastali.

§7
Vyrubenie, splatnosť a platenie poplatku
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne 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) 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) Obec urči platenie poplatku v 2 splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
1. splátka poplatku 31.01. kalendárny rok
2. splátka poplatku 30.03. kalendárny rok
3. splátka poplatku 30.06. kalendárny rok
4. splátka poplatku 30.09. kalendárny rok
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(5) Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach,
zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
Poplatok vyrubený v súlade s odsekom 1 je možné uhradiť
a) bezhotovostným prevodom na účet obce
b) poštovou poukážkou
c) v hotovosti do pokladne obecného úradu
§8
Zníženie a odpustenie 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 ak
poplatník preukáže, že v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval
v zahraničí, podklady: potvrdenie zamestnávateľa pre ktorého vykonával v zahraničí
prácu, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, nájomná zmluva.

(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží
podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce.
podklady: potvrdenie o prechodnom pobyte, nájomná zmluva – bývanie mimo obce,
potvrdenie o liečení
(3) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona v jednotlivých prípadoch vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť
rozhodnutím.
§9
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonáva obec Trnávka
(2) Výnos z poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa
k tomuto poplatku sú príjmom rozpočtu správcu poplatku.
(3) V konaní vo veciach poplatku sa postupuje podľa osobitných predpisov.
§ 10
Záverečné ustanovenia
(1) V prípadoch týmto nariadením neupravených platia ustanovenia zákona č. 582/2004
Z.z. v znení neskorších prepisov.
(2) Týmto nariadením sa zrušuje VZN č. 3/2017 obce Trnávka, o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 12.12.2017
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11
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.

Attila Horváth
Starosta obce Trnávka
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