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Obec Malé Zálužie v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 

369/1990 Zb.                o obecnom zriadení  v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.)                a ustanoveniami 

§ 77 -§ 83  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 č. 582/2004 Z. z.)  

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Zálužie č. 1/2020 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11 ods. 4 písm. d) 

a e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady ukladá s účinnosťou od 1. januára 2020 miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).  

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:  

a) sadzby poplatku  

b) pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku  

c) podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

d) podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, 

ktoré má poplatník predložiť pri odpustení poplatku 

 

§2 

Poplatok 

 

(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

ktoré vznikajú na území obce, okrem  použitých batérií a 

akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb  
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(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým 

je 

a)  fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt,   

aa)  fyzická osoba,  ktorá je na území obce oprávnená užívať 

nehnuteľnosť,  

b)  podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

 

§ 3 

Sadzby poplatku 

 

Správca dane obec Malé Zálužie (ďalej len správca dane) stanovuje 

sadzbu poplatku za podľa: 

a)   fyzické osoby -nepodnikateľov (vo vzťahu ku ktorým nie je v obci 

zavedený množstvový zber) poplatok v súlade s § 79 ods. 2 písm. a) 

zákona o miestnych daniach ako súčin stanovenej sadzby poplatku a 

počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má 

alebo bude mať tento poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt 

alebo bude užívať alebo bude oprávnený užívať nehnuteľnosť alebo 

jej časť v obci Malé Zálužie, pričom sadzbu poplatku určuje správca 

poplatku v súlade s § 78 ods. 1 a2 zákona o miestnych daniach na 

0,765 eur na osobu a kalendárny deň, t.j. pri oprávnení užívať 

nehnuteľnosť počas celého roka sa určuje poplatok nasledovne: 

 

1 osoba 0,0765Eur/deň 366 dní 28,00Eur/rok 

 

- § 2,  bod aa ) pre fyzickú osobu (chalupári) bez trvalého pobytu, 

ktorá v obci užíva nehnuteľnosť 16,00  € nehnuteľnosť/rok – bez 

nároku preukázať sa potvrdením o platení poplatku v inej obci, 

alebo v meste, 

 

b) právnické osoby a podnikateľov (vo vzťahu ku ktorým je v obci 

zavedený množstvový zber) poplatok v súlade s § 79 ods. 1 zákona o 

miestnych daniach ako súčin frekvencie odvozov, stanovenej sadzby 

poplatku a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník využíva v súlade 

so zavedeným systémom zberu, pričom sadzbu poplatku určuje 

správca poplatku v súlade s § 78 ods. 4 zákona o miestnych daniach 

na 0,027 eur za jeden liter komunálnych odpadov pri objeme zbernej 
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nádoby 120 litrov, na 0,018 eur na jeden liter pri objeme zbernej 

nádoby 240 litrov, a na 0,012 eur na jeden liter pri objeme zbernej 

nádoby 1100 litrov, pričom počas kalendárneho roka (ako 

zdaňovacieho obdobia) je plánovaných 26 vývozov, t.j.: 

 

120 l nádoba 0,027eur/liter 26 vývozov 84,24  Eur/rok 

240 l nádoba 0,018eur/liter 26 vývozov 112,32Eur/rok 

1100 l nádoba 0,012eur/liter 26 vývozov 343,20Eur/rok 

 

V prípade inej frekvencie vývozu sa výška poplatku určená pre 

právnické osoby a podnikateľov (vo vzťahu ku ktorým bol zavedený 

množstvový zber) upraví alikvotne k počtu vývozov. 

 

§ 4 

Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere 

 

(1) Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok 

na základe doručeného rozhodnutia, v ktorom je určená lehota 

zaplatenia poplatku.  

(2) Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom,  alebo 

hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave,  

alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Malom 

Záluží  na základe identifikačných údajov, ktoré  dostane  platiteľ v 

písomnej forme.  

 

§ 5 

Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku, alebo jeho 

pomernej časti 

 

1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi 

na základe jeho písomnej  žiadosti,  

- ak mu v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť 

poplatok a preukáže  splnenie podmienok na vrátenie poplatku 

alebo jeho pomernej časti 

 

 Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:  
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 a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej 

povinnosti podľa § 80 ods.2 zákona č. 582/2004 Z. z. - musí zaniknúť 

dôvod spoplatnenia (napríklad: zrušenie trvalého resp. prechodného 

pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, zrušenie prevádzky a 

podobne).  

b) poplatník musí mať preplatok na poplatku a zároveň nesmie 

byť dlžníkom Obce Malé Zálužie  

 

2. Správca dane odpustí poplatok  na základe písomnej žiadosti, za 

obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že sa viac 

ako 90 dní  v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval 

v obci: 
 

a) o100% za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava 

v nápravno-výchovnom zariadení, 

b) o 100% za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa 

zdržiava vzariadení poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, 

c) o 50% za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava 

v zahraničí (na základe potvrdenia o pobyte, pracovného povolenia, 

potvrdenia o štúdiu), 

d) o 50% za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava 

v študentskom domove alebo na internáte, 

e) o 100% ak je vlastníkom viacerých nehnuteľností a preukáže sa 

zaplatením poplatku v mieste trvalého bydliska. 

 

3. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých 

jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to 

a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia ovýkone väzby alebo 

trestu, 

b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou 

formou, 

c) potvrdenie o pobyte v zahraničí a pracovné povolenie, potvrdenie o 

štúdiu v zahraničí, 

d) potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní,  

e) potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci/meste, kde sa v 

skutočnosti zdržiava. 

4. V prípade, že podklady podľa ods. 1 nie sú v slovenskom alebo 

českom jazyku, je potrebné k ním priložiť aj preklad (nie je potrebný 
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úradný preklad). Podklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením 

poplatníka.  

 

5. Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku podľa odseku 3 

tohto článku predloží poplatník do 30 dní odo dňa vzniku nároku 

uplatniť si zníženie poplatku. V prípade, že doklad nie je v 

slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné doložiť aj preklad. 

Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 

 

6. Obec poplatok alebo jeho pomernú časť vráti poplatníkovi, ktorému 

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na 

základe písomnej žiadosti doručenej najneskôr do 30 dní odo dňa, keď 

tieto skutočnosti nastali s doloženými potvrdeniami uvedenými v 

odseku 3 tohto článku.  

 

7. Poplatok nebude znížený alebo odpustený poplatníkovi, ktorý má 

voči správcovi poplatku nedoplatok na poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady alebo na dani z nehnuteľnosti. 

 

§ 6 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného 

nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších dodatkov.  

§ 7 

Účinnosť 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné 

zastupiteľstvo dňa:  11.12.2019 uznesením č. 61/2019.  

Toto  všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli: 

12.12.2019 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť:  01.01.2020 

Toto VZN bolo podpísané starostkou obce dňa: 11.12.2019 

         

Veronika Kubíková, v. r. 

                starostka obce 


