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VZN obce Veľká Čierna o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v súlade s ustanoveniami §6 odst. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli 
 
 
Vyvesené:  19.12.2012                                                                 Zvesené: 
 
 
Obec Veľká Čierna  v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77, § 78, § 80, § 81, § 82 a § 
103 ods.1 a 2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady    v y d á v a 
 
 
    VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE O MIESTNOM POPLAT KU 
          ZA KOMUNÁLNE ODPADY  A DROBNÉ STAVEBNÉ OD PADY 
                                                        č . 2/2012   
   
                                           ÚVODNÉ  USTANOVENIE 
                                                          § 1 
 
    Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej  podľa § 11 ods.4 písm.d )zákona 
č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v 
nadväznosti na § 98 zákona č.582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  z a v á d z a   s  účinnosťou od 1.januára 
2013 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.             
 
 
                                                      Čl. I 
                                   Predmet poplatku, zda ňovacie obdobie 
                                                       § 2     
            Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
1)  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za   
     komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Veľká  
     Čierna. 
 
2) Zdaňovacím obdobím, za ktoré sa vyberá poplatok je kalendárny rok . 
 
                 
                                                    Čl. II 
                                                     § 3  
                                                Pop latník 
 
1) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 
 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci Veľká Čierna trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,   
alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, 
pozemnú stavbu alebo jej časť  
 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebu užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na území obce Veľká Čierna na iný účel ako na podnikanie 
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c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
           území obce Veľká Čierna na účel podnikania 
 
 
2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá obec , za vybraný poplatok ručí: 
 
    a) vlastník nehnuteľnosti: ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 
spoluvlastníkov,alebo ak ide o bytový dom , poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí 
zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo 
správcu, obec Veľká Čierna určí spomedzi vlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec 
vyberie, 
 
    b) ak vlastníkom nehnuteľnosti je štát alebo obce, platiteľom je správca 
     
    c) ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka   
môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.Povinnosti 
poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť iná 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 to obci. 
 
 
                                                         Čl. III 
                                                                § 4 
                                                   Sadzba poplatku 
 
1.)V obci je zavedený kombinovaný zber .Sadzba poplatku je stanovená vo výške: 
 
a/ Sadzba pre občanov: 
   Sadzba poplatku je 15,0 €   za osobu a rok 
 ( sadzba poplatku je 0,04109€   na osobu a kalendárny  deň ). 
   Minimálna sadzba podľa zákona je 0,0066 € / osoba / deň . 
 
b/ Sadzba pre podnikateľov: 
    Sadzba poplatku je 0,02878 € / liter / frekvencia vývozov  tj. 82,32 € / 110 l smetná   
    nádoba / rok . 
  
 
                                                        Čl. IV 
                                                          § 5 
                                             Určenie výšky poplatku 
 
1.)Obec určuje výšku poplatku za komunálny odpad nasledovne : 
 

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých 
má, alebo bude mať, poplatník podľa č.II tohto VZN §3 a) fyzická osoba v obci trvalý 
pobyt alebo prechodný pobyt,alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je 
oprávnený ju užívať 
 

b) záhradkárske chatky,záhradné domčeky, víkendové rodinné domy vo vlastníctve 
fyzických osôb neslúžiace na podnikanie: 15,0 € za chatku, dom/rok 

 
c) súčin sadzby poplatku za 1 liter  objemu 110 litrovej smetnej nádoby ,  počtu vývozov   

         v danom roku / v našej obci 26 vývozov / rok / a počtu smetných nádob .  
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2) Splatnosť poplatku sa  stanovuje: 
 

a) u poplatníkov podľa Čl.II.§ 3  ods. 1 písm.a),b) , c)  tohto VZN do vyrubenej výšky 
poplatku 35,0 €  v termíne do 31.3  príslušného roka 
 

b) u poplatníkov podľa Čl.II, § 3 ods.1 písm. a) , b) ,c) tohto VZN  ak je čiastka vyššia 
ako 35,0 € , je splatnosť v dvoch rovnakých splátkách  : 
1. splátka k termínu do 31.3 príslušného roka 
2. splátka k termínu do 31.6 príslušného roka 

 
  
                                                            Čl. V 
                                                              § 6 
                                                       Ohlásenie      
 
1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo 
dňa,keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od 
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok obci Veľká Čierna: 
    a) fyzická osoba - svoje meno, priezvisko, dátum narodenia,adresu trvalého pobytu, 
        adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje) 
     b) podnikateľ alebo právnická osoba /podľa bodu 2a/2b - názov alebo obchodné    
        meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo /IČO/ 
     c) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka, 
     d) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku spolu s ohlásením predloží aj doklady   
        potvrdzujúce uvádzané údaje, a ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie  
        poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.      
                                             
2) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť 
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada zníženie poplatku z 
dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať 
 
3) 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 
alebo zánik poplatkovej povinnosti, vydá poplatníkovi dodatočný platobný výmer. 
 
 

Čl. VI 
§ 7 

Spôsob zberu komunálneho odpadu , preprava a spôsob  separovaného zberu 
 
1.Obec zavedením vhodného spôsobu zberu odpadov : 
a/ zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov  vznikajúcich na  
    jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom , 
 
b/ v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby a vrecia na  
   separovaný zber  zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci , 
 
c/ zabezpečuje priestor , kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych  
    odpadov v rámci separovaného zberu , 
 
d/ zabezpečuje podľa potreby , najmenej však dvakrát do roka zber a prepravu objemných  
    odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia  , oddelene vytriedených    
    odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov 
2. Za zabezpečenie zberných nádob pre účely tohoto VZN sa považuje ich odkúpenie ,  
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    resp. nájom od fyzických alebo právnických osôb oprávnených na podnikanie  
    v príslušnom predmete činnosti . Tieto zberné nádoby budú slúžiť pre potrebu pôvodcov  
     / držiteľov / odpadu . 
 
 
3. Obec Veľká Čierna na svojom území zabezpečuje odvoz nevyseparovaného  
    komunálneho odpadu od pôvodcu / držiteľa /odpadu takto : 
    a/ odvoz odpadu pre fyzické osoby je realizovaný prostredníctvom zberných nádob 110  
         litrových v intervale jedenkrát za dva týždne 
    b/ odvoz odpadu pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby je realizovaný 
        prostredníctvom zberných nádob 110 litrových v intervale jedenkrát za dva týždne 
    c/ v prípade , že počas vývozu je smetná nádoba naplnená menej  ako do polovice   
       svojho objemu , táto nádoba sa z hľadiska šetrenia nákladov vyvezie až na budúci  
       vývoz 
 
4. Typizované zberné nádoby s objemom 110 l zabezpečuje obec v potrebnom množstve . 
 
5. Kapacita 110 l zbernej nádoby je určená max. pre 5 osôb , zamestnancov či lôžok  a na  
    10 metrov predajnej plochy . 
 
6. Ak počet osôb na jednu zbernú nádobu nepresiahne stanovený limit a pôvodca odpadu 
    bude požadovať ďalšiu zbernú nádobu, je povinný  obstarať si na vlastné náklady  
    zbernú nádobu a uhradiť v plnej výške náklady na vývoz a uloženie odpadu zbernej  
    nádoby . 
 
7. Ak pôvodca / držuteľ / odpadu bude požadovať vývoz odpadu nad rámec tohoto VZN ,  
    odpad mu bude vyvezený na vlastné náklady . 
 
 
8. Na území obce Veľká Čierna je nakladanie s komunálnym – drobným stavebným  
    odpadom a triedenie odpadov zabezpečené podľa prílohy č.1 tohoto VZN . 
 
 
                                                            Čl. VII 
                                                              § 8 
 

Vrátenie , zníženie alebo odpustenie poplatku . 
 

1. Podmienky na vrátenie poplatku podľa § 82 ods. 1 zákona 582/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov : 

a) písomná žiadosť o vrátenie 
b) doklad o zániku 

2. Doklady na zníženie poplatku § 82 ods. 2 zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov : 

a) potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo v ubytovacom zariadení, ktoré bude 
obsahovať informácie, či sa poplatník držiava v zariadení aj počas víkendov a 
prázdnin 

b) potvrdenie o návšteve školy (správca poplatku odráta z obdobia o štúdiu 
víkendové dni a obdobie prázdnin) 

c) potvrdenie odkedy, dokedy sa poplatník zdržiaval v inej obci počas roka 2013 
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d) potvrdenie od zamestnávateľa pre poplatníka, ktorý pracuje mimo trvalého 
pobytu. V potvrdení musí byť uvedené, že poplatník je ubytovaný z dôvodu 
pracovného výkonu. Zároveň je nutné uviesť v akých turnusoch prácu 
vykonáva. 

 
3. Doklady na odpustenie poplatku 82 ods. 2 zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov : 

a) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody 
b) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti 
c) doklady k odpusteniu pre bezdomovca, ktorý nemá možnosť využívať priestory 

v domoch a bytoch si vedie správca poplatku 
d) potvrdenie o nezvestnosti od policajného zboru SR 
e) potvrdenie o prihlásení k pobytu v zahraničí 
f) aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí pri dlhodobom pracovnom 
pomere 
g) aktuálne potvrdenie o prenájme alebo vlastníctvu nehnuteľnosti pri dlhodobom 

pobyte v zahraničí 
h) pracovné povolenie v zahraničí 
i) povolenie o pobyte na území iného štátu 
j)  pracovná zmluva v zahraničí s ukončením pracovného pomeru v príslušnom 

kalendárnom roku. Odpustenie sa uplatňuje po ukončení krátkodobého 
pracovného pomeru v zahraničí 

Uvedené doklady musia byť platné pre rok 2013 a doklady v cudzom jazyku (s 
výnimkou českého jazyka) je povinný poplatník doložiť preložené (nevyžaduje sa úradný 
preklad) v úradnom jazyku. 
 
 

Čl. VIII 
§ 9 

 
                                                   Všeobecné ustanovenia 
             
   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 30 dní od skončenia obcou určeného 
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.Obec nie je povinná vrátiť poplatok nižší ako 
2,32 € 
 
   Poplatok podľa platobných výmerov je možné uhrádzať   bezhotovostným alebo 
hotovostným stykom. Platby v hotovosti je možné realizovať do pokladne Obecného úradu 
Veľká Čierna alebo na č. účtu vo VÚB exp. Rajec 21423432/0200, VS /príslušný rok/ 
 
   Žiadosti a doklady vzťahujúce sa k miestnemu poplatku komunálne odpady a miestne 
stavebné odpady sa môžu postupovať na OcÚ písomne, poštou  alebo osobne. 
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Čl. IX 
§ 10 

Prechodné a závere čné ustanovenie 
 
1/ Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna sa na tomto všeobecne záväznom 
nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
uznieslo dňa : 18.12.2012 – UZN. č.36 / 2012 . 
 
2/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Čierna o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady nadobúda platnosť dňom : 3.1.2013 . 
 
3/ Toto všeobecné záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady č.2/2012 nahrádza všeobecné záväzné  nariadenie obce o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č .2/2011 .  
 
 
 
 
 
            
  
 
Vo Veľkej Čiernej  dňa :   19.12.2012 
 
 
                                                                                       ....................................                                             
                                                                                           Ing. Štefan Harant 
                                                                                               starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


