
Obec Nižná Slaná, Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) § 6 a § 
11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších zmien a doplnkov  

vydáva tento 

NÁVRH NA 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Číslo 3/2021 

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 
ODPADY 

§1 
Úvodné ustanovenia 

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 zmien a doplnkov. 
 

§2 
Základné ustanovenie 

Obec Nižná Slaná týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2022 miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

§3 
Predmet úpravy VZN 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho 
ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z.. 
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
   a) stanovenie sadzieb poplatku za zber odpad 
   b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku 
   c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 
3. Pre účely tohto VN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
 

§4 
Sadzby poplatku a koeficient 

1. Sadzba paušálneho poplatku je 0,054 € za osobu a kalendárny deň. 
2. Sadzba poplatku u množstvového zberu komunálneho odpadu je 0,0400 € za liter pre FO 
podnikateľov a právnické osoby. 
3. Sadzba poplatku u množstvového zberu drobného stavebného odpadu je 0,05 € za 
kilogram. 
 
Obec Nižná Slaná ustanovuje pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov 
hodnotu koeficientu 1. 



§5 
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 aj 
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 
77ods. 2 písm. b) alebo písm. e), 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, predložiť aj doklady, ktoré 
odôvodňujú znížene 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.  
3. Tlačivá na oznámenie vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti si poplatníci 
môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade v úradných hodinách. 
4. Právnická osoba a podnikateľ môže písomne požiadať obec o zavedenie množstvového 
zberu pre právnickú osobu alebo podnikateľa. 
5. na území obce Nižná Slaná je zavedený zber množstvový zber drobného stavebného 
odpadu. 
 

§6 
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 

1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok 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 môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné 
v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže 
vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz 
najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu 
škodlivín obce Nižná Slaná nevyrubuje rozhodnutím.  
 

§7 
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku 

Poplatok je možné uhradiť: 
a) bezhotovostne na určený účet obce Nižná Slaná na základe identifikačných údajov 
uvedených v rozhodnutí. 
b) hotovostnou platbou v pokladni obecného úradu v Nižnej Slanej. 
c) poplatok za drobné stavebné odpady je splatný v hotovosti pri odovzdaní na zberný dvor. 
 
 



§8 
Vrátenie poplatku 

1. Obec Nižná Slaná na základe písomnej žiadosti 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. 
2. Obec Nižná Slaná ustanovuje, že vráti zaplatený poplatok alebo jeho pomernú časť podľa 
ods. 1 na základe žiadosti za podmienky, že poplatník alebo osoba, ktorá za neho plní 
povinnosti poplatníka, oznámi obci Nižná Slaná zánik povinnosti platiť poplatok do 30 dní 
odo dňa zániku a v tej istej lehote predloží podklady, ktoré zánik tejto povinnosti preukazujú, 
najmä: potvrdenie o zmene trvalého pobytu, úmrtný list, oznámenie o ukončení podnikania, 
oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zrušení prevádzkarne, 
rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti, výmaz 
z obchodného registra, výpoveď z nájomnej zmluvy nehnuteľnosti, v ktorej podnikal, a pod. 
3. Nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti zaniká, ak poplatník, alebo osoba, 
ktorá za neho plní povinnosti poplatníka, v uvedenej lehote neoznámi zánik poplatkovej 
povinnosti a nepredloží podklady, ktoré ho preukazujú. 
 

§9 
Zníženie poplatku 

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník správcovi 
dane preukáže na základe podkladov určených vo VZN, že viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Nižná slaná. 
2. Obec ustanovuje nasledovné zníženie poplatku: 
a) 40 % pre študentov stredných a vysokých škôl študujúcich a ubytovaných mimo okresu 
b) 40 % pre fyzické osoby pracujúce mimo okresu, ktoré sú mimo okresu počas výkonu práce 
ubytované 
c) 40 % pre fyzické osoby vykonávajúce v zahraničí opatrovateľské služby. 
3. Akceptovateľnými podkladmi pre zníženie poplatku sú nasledovné doklady: 
a) potvrdenie školy o štúdiu vydanom v príslušnom školskom roku 
b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo okresu potvrdenie zamestnávateľa 
o zamestnaní alebo fotokópia pracovnej zmluvy, príp. doklad o ubytovaní 
c) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o výkone práce v zahraničí, príp. pracovná 
zmluva 
4. V prípade, že doklad podľa ods. 3/ nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné 
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné 
nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 
5. V prípade, že s poplatníkom žijú mimo aj maloleté deti vzťahuje sa zníženie poplatku aj na 
ne. 
6. V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období 
je nutné predložiť žiadosť o zníženie poplatku a doklady podľa ods. 3) za každé zdaňovacie 
obdobie. 
7. Pri vyrubení poplatku na daný kalendárny rok vychádza správca poplatku z posledných 
jemu známych údajov k 31. januáru príslušného roka, t. j. z ohlásenia poplatníka o vzniku 
poplatkovej povinnosti ako aj z ohlásení poplatníka o zmenách údajov rozhodujúcich pre 
určenie poplatku. 
8. deti narodené v priebehu zdaňovacieho obdobia budú spoplatnené od 01.01. nasledujúceho 
zdaňovacieho obdobia. 



 
§10 

Odpustenie poplatku 
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí: 
a) fyzickým osobám vo výkone väzby alebo trestu 
b) fyzickým osobám umiestneným v zariadení sociálnych služieb s pobytovou formu (Domov 
sociálnych služieb, Domov dôchodcov) 
c)fyzickým osobám žijúcim a pracujúcim v zahraničí s výnimkou osôb vykonávajúcich 
v zahraničí opatrovateľské služby 
2. Akceptovateľnými podkladmi pre odpustenie poplatku sú doklady: 
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu 
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou 
c) potvrdenie o pobyte v zahraničí, alebo pracovná zmluva zo zahraničia, alebo potvrdenie 
zamestnávateľa o výkone práce v zahraničí 
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2) nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné 
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné 
nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. 
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady 
podľa ods.2), nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 
 
 

§11 
Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná Slaná č.6/4/2019-1, zo dňa 
16.12.2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

§12 
Záverečné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej sa uznieslo na vydaní VZN na svojom zasadnutí dňa 
................................... uznesením č. ................... a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 
1.1.2022. 
 
 
 
 
 

Tibor Jerga 
starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Slaná č. 1/2021 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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