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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PLEVNÍK-DRIENOVÉ
č. 3/2021
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
na území obce Plevník-Drienové

- návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce od: 26.11.2021 do: 11.12.2021
- návrh VZN zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 26.11.2021
- návrh VZN zverejnený na CUET dňa: 26.11.2021
- VZN schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. , dňa:
- VZN vyvesené na úradnej tabuli od: do:
- VZN zverejnené na internetovej stránke obce dňa :
- VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2022
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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 PlevníkDrienové od 1. januára 2022.
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 PlevníkDrienové.
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. Poplatok od poplatníka v stanovenej výške môže pre Obec Plevník-Drienové vyberať a 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 s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len platiteľ).
3. 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.
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4. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie
poplatku obci ručí platiteľ.
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 1 a zaniká dňom, ktorým táto
skutočnosť zanikne.

Čl. IV
Sadzba poplatku
1. Na území obce Plevník-Drienové je zavedený množstevný zber komunálneho a drobného stavebného
odpadu.
2. Sadzba poplatku za komunálny odpad je stanovená vo výške:
a) Pri zbernej nádobe s objemom 110l..............................0,04545 €/liter, t.j. 5,00 €/1 odvoz
b) Pri zbernej nádobe s objemom 120l..............................0,04170 €/liter, t.j. 5,00 €/1 odvoz
c) Pri zbernej nádobe s objemom 240l..............................0,03750 €/liter, t.j. 9,00 €/1 odvoz
d) Pri zbernej nádobe s objemom 1100l............................0,03500 €/liter, t.j. 38,50 €/1 odvoz
e) Pri jednorazovom odovzdaní komunálneho odpadu na zbernom mieste (dvore) ..........0,30 €/kg
3. Sadzba poplatku za 1 kilogram drobných stavebných odpadov je stanovená vo výške 0,065 €/kg

Čl. V
Určenie poplatku
1. Poplatok sa určí ako:
a) súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov,
b) súčin sadzby poplatku podľa čl.IV, ods.2 písmeno e) a hmotnosti jednorazovo odovzdaného
komunálneho odpadu na zbernom mieste,
c) súčin sadzby poplatku podľa čl.IV, ods.3 a hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu na
zbernom mieste,

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, prihlásiť sa k množstvovému zberu 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,
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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 obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Čl. VII
Vyrubenie a splatnosť poplatku
1) Poplatok za komunálny odpad odovzdaný v zberných nádobách pri pravidelnom odvoze odpadu v obci:
a) Úhrada za odvoz zbernej nádoby sa zabezpečuje zakúpením tzv. plomb v pokladni obecného úradu.
b) Cena 1 ks plomby je určená podľa objemu zbernej nádoby:
i)

u zberných nádob s objemom 110l alebo 120l ....................................... 5,00 €

ii) u zbernej nádoby s objemom 240 l .......................................................... 9,00 €
iii) u zbernej nádoby s objemom 1100 l ....................................................... 38,50 €
c) Poplatník je povinný si vopred v pokladni obecného úradu zakúpiť potrebný počet plomb, podľa
predpokladanej potreby odvozov komunálneho odpadu za kalendárny rok. Minimálny počet
zakúpených plomb na jednu zbernú nádobu a kalendárny rok je 12. Ďalšie plomby si môže
poplatník zakúpiť v priebehu kalendárneho roku, maximálne však do počtu 26, čo predstavuje počet
realizovaných odvozov komunálneho odpadu na území obce.
d) Poplatník je povinný zabezpečiť, aby jeho zberná nádoba bola v deň odvozu odpadu v zmysle
zverejneného kalendáru odvozov vyložená a označená príslušnou plombou podľa objemu nádoby.
V prípade, že zberná nádoba nebude vyložená a označená plombou, nebude zabezpečený jej vývoz.
Poplatník si podľa svojej potreby sám určí, ktoré termíny odvozu odpadu využije označením svojej
zbernej nádoby.
e) Ak poplatníkovi vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, poplatník je povinný si
zakúpiť pomernú časť plomb do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
f)

Poplatník, ktorému zanikne povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia môže obec
písomne požiadať o vrátenie pomernej časti poplatku najneskôr do 30 dní od zániku tejto povinnosti.
K žiadosti poplatník priloží nepoužité plomby. Pomernú časť poplatku na vrátenie obec určí ako súčin
ceny plomby a počtu vrátených plomb, pričom maximálny počet vrátených plomb sa určí ako rozdiel
počtu skutočne zakúpených plomb poplatníkom na dané zdaňovacie obdobie a počtu ukončených
kalendárnych mesiacov v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré mal poplatník povinnosť platiť
poplatok.

g)

Poplatníkovi podľa čl.III, ods.1, písmeno b) a c) obec pred prvým odvozom komunálneho odpadu
v zdaňovacom období doručí 26 ks plomb podľa objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník využíva
a vystaví faktúru k úhrade poplatku. V prípade, že poplatník do konca zdaňovacieho obdobia všetky
plomby nevyužije na vývoz zbernej nádoby, je oprávnený nevyužité plomby nad rámec minimálneho
počtu vrátiť na obecnom úrade a požiadať o vystavenie dobropisu na príslušnú časť poplatku.

2) Poplatok za komunálny odpad jednorazovo odovzdaný na zbernom mieste:
a) V prípade, že poplatník jednorazovo vytvorí väčšie množstvo komunálneho odpadu, na ktoré mu
nepostačuje objem jeho zbernej nádoby, môže tento odpad odovzdať na zbernom mieste v obci
v otváracích hodinách Zberného dvoru.
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b) Poplatok za takto odovzdaný odpad určený podľa čl.V, ods.1 písmeno b) je poplatník povinný uhradiť na
zbernom mieste pri odovzdaní odpadu.
3) Poplatok za drobný stavebný odpad:
a) Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín môže poplatník odovzdať na zbernom mieste v obci
v otváracích hodinách Zberného dvoru.
b) Poplatok za takto odovzdaný odpad určený podľa čl.V, ods.1 písmeno c) je poplatník povinný uhradiť na
zbernom mieste pri odovzdaní odpadu.

Čl. VIII
Zníženie a odpustenie poplatku
1) V prípade, že poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce
a zároveň nevyužíva pravidelný odvoz komunálneho odpadu v zberných nádobách, tzn. vráti nepoužívanú
zbernú nádobu obci, prípadne nepožiada o jej pridelenie, vznikne mu povinnosť platiť poplatok len za
odovzdaný komunálny a drobný stavebný odpad na zbernom mieste podľa čl. VII ods.2 a 3. Podmienku
o nezdržiavaní sa na území obce viac ako 90 dní v zdaňovacom období obec považuje za splnenú
u občanov, ktorí:
a) Majú trvalý pobyt mimo územia obce
b) Majú prechodný pobyt mimo územia obce
c) Predložia nájomnú zmluvu na byt/dom mimo územia obce, potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie o pobyte
v zahraničí, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad v inej obci prípadne iný relevantný doklad. V prípade, že doklad nie je
v slovenskom alebo českom jazyku, je nutné predložiť aj jeho preklad, pričom sa nevyžaduje úradný
preklad.
2) Na základe žiadosti na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona poplatníka, ktorý žije v domácnosti sám,
obec poplatok podľa čl.VII ods.1 na príslušné zdaňovacie obdobie zníži o 30 €. Splnenie podmienky
osamelosti poplatníka v domácnosti podlieha individuálnemu posúdeniu obce. Pri posudzovaní obec prihliada
najmä na počet osôb s trvalým pobytom na danom súpisnom čísle. Podmienkou pre zníženie poplatku je fakt,
že žiadateľ nie je dlžníkom obce.
3) Poplatok za odovzdaný drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín na zbernom mieste do hmotnosti
500kg/domácnosť/rok obec odpustí.

Čl. IX
Prechodné obdobie
1. Ustanovuje sa prechodné obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022.
2. Počas prechodného obdobia si je poplatník povinný zakúpiť v pokladni obecného úradu plomby na
kalendárny rok 2022.
3. Počas prechodného obdobia sa budú vyvážať všetky zberné nádoby podľa plánovaného kalendáru odvozu
komunálneho odpadu bez označenia plombou, pričom poplatník pri kúpe plomb na obdobie roku 2022 zaplatí
aj za tieto vývozy. Uskutočnené vývozy v prechodnom období sa zarátavajú do minimálneho množstva
zakúpených plomb na zdaňovacie obdobie.
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Čl. X.
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN č. bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Plevníku-Drienovom dňa.... , uznesením
č.....
2. Dňom účinnosti tohto VZN č. sa zrušuje VZN č.4/2019.
3. VZN č. 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 2022.

Miroslav Kremeň
starosta obce
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