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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE MEDVEĎOV č. 2/2022                         

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY 

 

Obec Medveďov v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 582/2004 Z.z.“) v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, a to v nasledujúcom znení: 

 

Článok I 

Základné ustanovenie 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo v Medveďove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá v nadväznosti na § 77 zákona č. 

582/2004 Z.z. s účinnosťou od 01. januára 2023 miestny poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady.  

( 2) Základné náležitosti o poplatku, poplatníkovi a vzniku a zániku poplatkovej povinnosti sú 

ustanovené v § 77 až 83 zákona 582/2004 Z.z.  

( 3) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Medveďov (ďalej  

len „poplatok“).  

( 4) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.  

( 5) Správcom poplatku je Obec Medveďov.  

 

Článok II 

Predmet poplatku 

(1) Poplatok  sa platí za: 

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,  

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa § 77 ods. 2 

písm. b) a c) zákona,  

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, od poplatníkov podľa §77 odsek 2 písm. a) zákona,   

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,  

f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový 

zber drobného stavebného odpadu. 

 

 (2) Nakladanie s odpadmi v obci Medveďov je upravené Všeobecne záväzným nariadením  

 č. 1/2021  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Medveďov.  

 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje sadzby paušálneho  poplatku, hodnotu 

koeficientu, spôsob a lehotu platenia poplatku pri množstvovom zbere, podmienky na vrátenie 

poplatku, podmienky a podklady na odpustenia poplatku alebo zníženie poplatku. 
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Článok III  

Poplatník  
 

(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 okrem lesného 

pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len 

„nehnuteľnosť“),  

      b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území obce na iný účel ako na podnikanie, 

      c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania.  

 

(2) U poplatníkov podľa ods. 1 písm.  a) sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej 

evidencie obyvateľov vedenej v evidencií obyvateľstva Obecného úradu obce Medveďov  

(trvalý a prechodný pobyt). 

 

(3) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z 

nich. Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, preberá 

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.  

 

(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:      

a) vlastník nehnuteľnosti alebo nájomca na základe zmluvy o nájme,  

b) 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 s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí.  

   1. ak si spoluvlastníci nehnuteľnosti určia zástupcu, je povinný predložiť splnomocnenie  

       podpísané všetkými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti. 

   2. ak si spoluvlastníci nehnuteľnosti určia správcu, je povinný predložiť Zmluvu o výkone 

       správy v zmysle ust. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.   

   3. pokiaľ sa spoluvlastníci nedohodnú a neurčia si zástupcu alebo správcu, poplatníkom je  

       každý spoluvlastník samostatne.  

c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 

„platiteľ“). 

 

(5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 

poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.  

 

Článok IV  

Sadzba poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

 

(1) V obci Medveďov sa sadzba poplatku určuje nasledovne:  

a) pre fyzickú osobu 
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aa)  paušálne na osobu a kalendárny deň v sume  0,082 eur, t.j. za celý kalendárny rok 

30,- eur/osoba   

(výpočet - sadzba 0,082 eur x 365 dní =29,93 eur zaokrúhlené nahor 30,- eur /za celý 

rok/osoba- 1 ks 110 l nádoba) 

 

ab) za nevážený množstvový zber drobného stavebného odpadu v sume 0,090 eura  za jeden 

liter alebo dm³ komunálnych odpadov. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu 

škodlivín umiestnený na vyhradenom priestranstve obce Medveďov sa uhrádza vopred 

v hotovosti  na obecnom úrade  zodpovednému zamestnancovi obce Medveďov. 

 

(2) Pri neváženom množstvovom zbere komunálneho odpadu, ktorý je zavedený pre 

právnické a fyzické osoby –podnikateľov je sadzba poplatku stanovená za jeden liter 

komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.   

 

(3) Poplatník PO  (DSS Medveďov, Herňa Hollywood a UPZC Medveďov) preukazuje 

správcovi poplatku využívanie neváženého množstvového zberu komunálnych odpadov  

a platenie poplatku v zmysle § 78 odsek 1 písm. b)  zákona uzavretím dohody o využívaní 

a vyúčtovaní množstvového zberu. 

 

      Sadzba poplatku pre nevážený množstvový zber komunálneho odpadu  je: (§78 ods. 1   

      písm. b)    

         

a) vo výške 0,058 € za jeden liter komunálneho odpadu alebo drobného stavebného 

odpadu v dvojtýždňových intervaloch. Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby, 

objemu nádoby a frekvencie odvozov a  počtu nádob. (napr. 0,058  € x  26 krát 

vývoz za rok x 110 l nádoba = 165,88 € - zaokrúhlené nahor 166 eur /rok)   

           110 l  nádoba – 166 € / rok – 6,384 € za vývoz     (26 vývozov) 

           110 l  nádoba – 83 € / rok –   6,384 € za vývoz     (13 vývozov) 

           110 l nádoba –  6,384 €/  za vývoz                        (1 ks nádoba) 

           120 l  nádoba – 181 € / rok – 6,961 € za vývoz     (26 vývozov) 

           120 l  nádoba – 90,50 € / rok – 6,961 € za vývoz  (13 vývozov) 

           120 l nádoba –  6,961 €/  za vývoz                         (1 ks nádoba) 

           1100 l nádoba – 1659 €/ rok –63,80 €  za vývoz    (26 vývozov) 

           1100 l nádoba –   830 €/rok – 63,80 € za vývoz     (13 vývozov) 

           1100 l nádoba – 63,80 €/  za vývoz                         (1 ks nádoba) 

   

Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa ustanovuje v hodnote 1.  

                                      

 

Článok V 

Oznamovacia povinnosť 

 

(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia (t.j. kalendárny rok) oznámiť 

obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti na 

predpísanom tlačive obce (príloha č. 1 a 2) 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 č. 582/2004 Z. z., 
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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 č. 582/2004 Z. z., 

       predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.  

 

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 (príloha č. 1 a 2).  

 

Článok VI 

Vyrubenie poplatku a platenie poplatku  

 

(1) Poplatok sa vyrubuje podľa § 81 zákona rozhodnutím pre FO a PO na celé zdaňovacie 

obdobie, ktoré je splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak 

poplatník preukáže, že využíva  množstvový zber, správca poplatku poplatok 

rozhodnutím nevyrubí.  

a) poplatníkovi – fyzickej osobe, podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona poplatok sa vyrubí 

rozhodnutím  podľa stavu k 1.1. bežného zdaňovacieho obdobia. V priebehu 

zdaňovacieho obdobia správca poplatku vyrubí alebo upraví poplatkovú povinnosť 

poplatníkovi rozhodnutím  podľa počtu dní, počas ktorých má evidovaný trvalý alebo 

prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať  na 

území obce.  

b) poplatníci, ktorí využívajú množstvový zber sú povinní do 31.1. a v priebehu 

zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať správcovi 

poplatku v zmysle § 81 ods. 1 zákona, že využívajú množstvový zber.  

c) poplatník preukazuje správcovi poplatku využívanie množstvového zberu a platenie 

poplatku v zmysle § 81 zákona uzavretím dohody o využívaní a vyúčtovaní 

množstvového zberu.  

 

(2) Vyrubený poplatok  môže poplatník zaplatiť aj v splátkach do uvedeného dátumu. 

 

(3)V prípade využívania množstvového zberu je poplatok splatný v dvoch platbách do 

30.06. a do 31.12. zdaňovacieho obdobia na základe faktúry správcu poplatku. 

 

(4)Poplatok sa platí v hotovosti v pokladnici správcu poplatku, prevodom z účtu 

v peňažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave – 

VUB exp. Dunajská Streda, č. účtu: IBAN: SK59 0200 0000 0000 2052 6122.  

 

Článok VII 

Vrátenie poplatku 

 

(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 

povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia za podmienky, že túto 

skutočnosť písomne oznámi správcovi poplatku. Ak má poplatník ku dňu zániku 

poplatkovej povinnosti daňový nedoplatok na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie 

obdobie alebo na miestnych daniach, použije sa poplatok alebo jeho pomerná časť na 

úhradu týchto daňových nedoplatkov.  
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(2) Poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať 

nehnuteľnosť na území obce (vlastnícke práva alebo skutočné užívanie nehnuteľnosti 

napr. na základe nájomnej zmluvy), právnická osoba alebo podnikateľ, je povinný zánik 

poplatkovej povinnosti preukázať dokladom (predaj nehnuteľnosti, prenájom 

nehnuteľnosti inej osobe, ukončenie nájmu, ukončenie podnikania).  

 

(3) Obec nevráti pomernú časť poplatku, ktorá je nižšia alebo rovná 3,50 eur 

 

 

Článok VIII 

Podklady a podmienky na zníženie poplatku  

 

(1) Správca poplatok zníži na základe písomnej žiadosti poplatníka (príloha č. 3), ak 

preukáže, že viac  ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval 

na území obce.  

 

(2) Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 

počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to najmä:  

 

a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,  

b) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná 

zmluva) s uvedením miesta výkonu práce  

c) potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí s uvedením 

miesta výkonu práce  

d) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí s uvedením miesta 

výkonu práce  

e) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí  

f) potvrdenie o návšteve školy deklarujúce štúdium v zahraničí  

g) ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom na území SR, poskytnutie údajov v 

rozsahu: meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta a 

doklad o ubytovaní  

h) iný doklad, ktorý hodnoverne preukáže, že sa poplatník v obci nezdržiava 

 

(3) Doklady preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku je poplatník povinný 

predložiť správcovi poplatku v lehote do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia alebo 

v lehote do 90 dní od skutočnosti zakladajúcej zníženie, resp. odpustenie poplatku. V prípade 

nepredloženia dokladu v stanovenej lehote správca poplatku predmetný poplatok v príslušnom 

zdaňovacom období nezníži, resp. neodpustí.  

 

(4) Ak v priebehu  určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol 

poplatok vyrubený rozhodnutím, obec je povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím 

do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto 

skutočnosti, najneskôr však do  60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol 

poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,50 eur, 

 

(5) Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako 

bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do  60 dní od skončenia obcou určeného 

obdobia, za ktoré bol poplatok  uhradený.  Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 

3,50 eur. 
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Článok IX 

                                                             Záverečné ustanovenia 

 

(1) Ostatné vzťahy neupravené týmto nariadením obce sa riadia najmä zákonom o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako aj inými 

príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Týmto nariadením 

nie sú dotknuté ustanovenia vyplývajúce z iných zákonov a osobitných predpisov.  

 

(2) Na VZN o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady č. 3/2022 

sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Medveďove, dňa.14.12.2022 uznesením  č. 

........................ 

 

(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 

 

(4) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2019 a Dodatok č.1 k VZN č. 

1/2019. 

 

 

 

 

 

 

V Medveďove, dňa 21.11.2022 

            

            

 

                                                                      

                                                                                         Ing.  Ladislav Kulacs, v.r. 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 


