
 

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

b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku, 

c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 
 

2. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

 
 

§ 8 

Predmet a sadzby poplatku 
 

 

1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 
 
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:  
 fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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 územní obce 

okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností 
ako vodná plocha,  

 fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať (vlastnícky vzťah) alebo 

užíva nehnuteľnosť (nájomný vzťah),  
 právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa na území obce na iný účel ako podnikanie,  
 podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania.  
3. V obci nie  je zavedený množstvový zber odpadu.   
4. Poplatok je určený ako súčin sadzby poplatku, diferencovaný podľa počtu osôb 

žijúcich v spoločnej domácnosti, a podľa počtu dní, v určenom období, počas ktorých 

bude mať poplatník, fyzická osoba, v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas 

ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať. 

 

Sadzba poplatkov: 
5. Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad sa stanovuje:  

a. pre fyzické osoby- poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o 
miestnych daniach a miestnom poplatku je zavedený paušálny poplatok a 

sadzba sa určuje:  
0,06285 €/deň  na osobu a kalendárny deň 

6.Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,04 EUR/kg 
 
 

 

§ 9 

Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 
 
Obec vyrubí poplatok v zmysle daňového poriadku v platnom znení rozhodnutím na 
celé zdaňovacie obdobie. 
 

 
 
 
 
 


