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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PLEVNÍK-DRIENOVÉ
č. 4/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
na území obce Plevník-Drienové

- návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce od : 27.11.2019, do : 12.12.2019
- návrh VZN zverejnený na internetovej stránke obce dňa : 27.11.2019
- VZN schválené uznesením obecného zastupiteľstva č................., dňa .....................
- VZN vyvesené na úradnej tabuli od ........................... do .........................
- VZN zverejnené na internetovej stránke obce dňa : ................................
- VZN nadobúda účinnosť : 1.1.2020
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Čl. I.
Úvodné ustanovenie
1. Obec Plevník-Drienové na základe § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a 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.) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Plevník-Drienové o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Plevník-Drienové (ďalej
len VZN).
2. VZN upravuje konkrétne podmienky ukladania a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. na území
Obce Plevník-Drienové od 1. januára 2020.
3. Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v § 77 až 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čl. II
Predmet poplatku a zdaňovacie obdobie
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, ktoré vznikajú na území Obce
Plevník-Drienové.
2. Zdaňovacím obdobím, za ktoré sa vyberá poplatok je kalendárny rok.

Čl. III
Poplatník
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v Obci Plevník-Drienové 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. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. b) v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba
podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1
písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí
iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
3. Poplatok od poplatníka v stanovenej výške môže pre Obec Plevník-Drienové vyberať a za vybraný
poplatok ručí:
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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 s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len platiteľ).
4. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) 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 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.
5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 1 a zaniká dňom,
ktorým táto skutočnosť zanikne.

Čl. IV
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je stanovená vo výške:
a) 0,0877 € za osobu a kalendárny deň (t. z. 32 €/osoba/rok)
Paušálny poplatok pre fyzickú osobu podľa Čl.III ods. 1 písm. a), ak táto osoba má v obci trvalý
alebo prechodný pobyt alebo ak táto osoba nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt a užíva v
obci nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
b) 0,030 € za 1 liter zmesového komunálneho odpadu
Poplatok za množstvový zber pre inú osobu podľa Čl.III ods. 1 písm. b), c), t. j. právnická osoba,
fyzická osoba – podnikateľ . Pre jednotlivé typy nádob podľa ich objemu je cena za vývoz
a celková ročná cena poplatku nasledovná :
 110 l zberná nádoba (0,030 €/l x110 l = 3,30 €/vývoz x26 vývozov) = 85,80 €/rok
 120 l zberná nádoba (0,030 €/l x120 l = 3,60 €/vývoz x26 vývozov) = 93,60 €/rok
 240 l zberná nádoba (0,030 €/l x240 l = 7,20 €/vývoz x26 vývozov) = 187,20 €/rok
 1100 l zberná nádoba (0,030 €/l x1100 l = 33,0 €/vývoz x26 vývozov) = 858,00 €/rok
c) 0,065 € za 1 kilogram drobných stavebných odpadov
Poplatok za zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. Poplatok sa určuje ako
súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín.
2. Obec vyrubí paušálny poplatok podľa ods.1 a) pri viacčlenných rodinách pre maximálne 4 členov.
3. Poplatok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Čl. V
Určenie poplatku
1. Poplatok sa určí ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa Čl.III ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu, ak ide o poplatníka
podľa Čl.III ods. 1 písm. b) a c).
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2. Pri množstvovom zbere sa poplatok určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby (Čl.IV.ods.1 písm. b)
a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Žiadateľ o množstvový zber
komunálneho odpadu je povinný uzatvoriť zmluvu o zavedení a vyúčtovaní množstvového zberu
komunálneho odpadu s obcou. Poplatok sa určí rozhodnutím na základe zmluvy.

3. Poplatok za drobné stavebné odpady zaplatí poplatník obci do 10 dní odo dňa odovzdania
drobných stavebných odpadov v zbernom dvore v hotovosti v pokladni obce. Pri odovzdaní
drobných stavebných odpadov na zbernom dvore si poplatník prevezme vyplnené tlačivo s jeho
identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, dátum
narodenia) a údajom o hmotnosti odovzdaných drobných stavebných odpadov, ktoré bude
podkladom pre zaplatenie poplatku. Poplatok sa určí ako súčin sadzby poplatku ustanovenej
v Čl.IV ods. 1 písm. c) a hmotnosti odovzdaných drobných stavebných odpadov v zbernom dvore.

4. Občania s trvalým pobytom v obci Plevník-Drienové môžu zdarma odovzdať na zbernom dvore
500 kg/osoba/rok drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

Čl. VI
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 zák. 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) zák. č. 582/2004 Z. z., 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 zák. č. 582/2004 Z.z., predložiť aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, keď
tieto nastali.

Čl. VII
Vyrubenie a splatnosť poplatku
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo
v splátkach určených správcom dane v rozhodnutí. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol
rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
3. Ak poplatník podľa Čl.III. ods.1 písm. b) a c) preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok
nevyrubí rozhodnutím.
4. 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.
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Čl. VIII
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec poplatok zníži na 0,0439 € za osobu a kalendárny deň (t.z. na 16 €/osoba/rok) za obdobie,
za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že sa v zdaňovacom období (viac ako 90 dní
v roku) zdržiava mimo územia obce . Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku je doklad,
z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka mimo obce na území Slovenskej republiky:
- potvrdenie o návšteve školy mimo obce, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich
a
externe študujúcich,
- potvrdenie od zamestnávateľa, s výnimkou poplatníkov denne dochádzajúcich,
- potvrdenie o ubytovaní (internát, ubytovňa),
- iný relevantný doklad s výnimkou čestného prehlásenia.
2. Obec poplatok zníži na 0,0439 € za osobu a kalendárny deň (t.z. na 16 €/osoba/rok)
poplatníkovi, ktorý je držiteľom preukazu „Občan s ťažkým zdravotným postihnutím“ „Občan s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“ alebo prevažne úplne bezvládna fyzická osoba.
Podkladom na zníženie poplatku je písomná žiadosť, fotokópia preukazu a Rozhodnutie o vydaní
preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP/S z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len
„UPSVaR“). Ak má poplatník už uplatnené zníženie poplatku z uvedeného dôvodu
z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia nedošlo u neho k žiadnej zmene opätovne nemusí
žiadať o jeho zníženie.
3. Obec poplatok zníži na 0,0439 € za osobu a kalendárny deň (t.z. na 16 €/osoba/rok)
poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi. Podkladom na odpustenie poplatku je
potvrdenie vystavené ÚPSVaR, ktoré túto skutočnosť preukazuje.
4. Obec poplatok zníži poplatníkovi (domácnosti), ktorá sa zapojí do systému separovaného zberu v
obci nasledovne :
- 2 € /domácnosť za 1-4 odovzdané vrecia/rok
- 4 € /domácnosť za 5-8 odovzdaných vriec/rok
- 6 € /domácnosť za 9-12 odovzdaných vriec/rok
- 8 € /domácnosť za 13-16 odovzdaných vriec/rok
- 10 € /domácnosť za 17-20 odovzdaných vriec/rok
- 12 € /domácnosť za 21 a viac odovzdaných vriec/rok
Podkladom na zníženie poplatku je evidencia odovzdaných vriec na obecnom úrade.
5. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že sa
v zdaňovacom období (viac ako 90 dní v roku) zdržiava mimo územia obce. Podkladom na
uplatnenie odpustenia poplatku je doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v
zahraničí:
- potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
- potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia alebo potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone
práce poplatníka v zahraničí,
- potvrdenie o pobyte v zahraničí,
- potvrdenie o ubytovaní v zahraničí
- iný relevantný doklad s výnimkou čestného prehlásenia.
6. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že sa
v zdaňovacom období (viac ako 90 dní v roku) zdržiava mimo územia obce. Podkladom na
uplatnenie odpustenia poplatku je doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka mimo
obce:
- potvrdenie o hospitalizovaní poplatníka v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej
starostlivosti,
- potvrdenie alebo zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
pobytovou formou,
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- potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove,
- potvrdenie o vzatí do väzby alebo o výkone trestu odňatia slobody.
7. Nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku sa preukazuje predložením dokladov. V prípade
predloženia kópie dokladu je potrebné predložiť originál dokladu k nahliadnutiu.
8. Poplatníkovi, ktorý predloží doklady preukazujúce nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku
v zmysle tohto VZN do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia, obec vydá rozhodnutie, ktorým
vyrubí poplatok v zníženej výške.

Čl. IX
Vrátenie poplatku
1. Ak poplatník uhradil správcovi dane vyrubený poplatok podľa rozhodnutia na zdaňovacie obdobie
a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne jeho poplatková povinnosť z dôvodu zmeny trvalého
pobytu, zrušenia prechodného pobytu v obci, ukončenia podnikateľskej činnosti, zrušenia
prevádzky, úmrtie poplatníka a pod., správca dane na základe žiadosti vráti poplatok alebo jeho
pomernú časť poplatníkovi, ktorý v lehote podľa Čl. VI ods. 2 oznámi túto skutočnosť a doloží
príslušný doklad, napr.: oznámenie o zrušení prevádzkarne, výpis zo živnostenského registra, výpis
z obchodného registra, oznámenie o pozastavení činnosti, prihlasovací lístok ku zmene pobytu
alebo iný relevantný doklad.
2. Ak z dôvodu odpustenia alebo zníženia poplatku vznikne poplatníkovi preplatok na poplatku v
zdaňovacom období, obec v súlade s § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) vráti tento preplatok v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie
preplatku.

Čl. X.
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN č.4/2019 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Plevníku-Drienovom dňa
12.12.2019, uznesením č....../2019.
2. Dňom účinnosti tohto VZN č.3/2019 sa zrušuje VZN č.4/2008 a VZN č.4/2015.
3. VZN č. 4/2019 je prístupné na Obecnom úrade v Plevníku-Drienovom a zverejnené na internetovej
stránke obce www.plevnik-drienove.sk.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.

Miroslav Kremeň
starosta obce
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