
Obec Smolinské na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami 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“)  v y d á v a 
 

všeobecne záväzné nariadenie 
 

č. 2/2020 
 

o miestnom poplatku za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa    
platí za: 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov,  
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. 

 
2. Ak nie je zákonom ustanovené inak, 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. 
 

3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá 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“),  
pričom platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 
 

4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto 
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik 
poplatkovej povinnosti. 

 
 
 
 



§ 2 
Sadzba poplatku 

 
1. Sadzba poplatku je najmenej 0,0066 € a najviac 0,1095 € za osobu a kalendárny deň.  

 
2. Sadzba poplatku v obci Smolinské sa stanovuje podľa sadzobníka poplatkov, ktorý tvorí prílohu 

č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
 

§ 3 
Určenie poplatku 

 

Poplatok na zdaňovacie obdobie je určený ako  
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má 
alebo bude mať poplatník podľa § 1 ods. 2 písm. a) tohto všeobecne záväzného nariadenia v 
obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je 
oprávnený ju užívať, alebo  
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej 
produkcie komunálnych odpadov, vypočítaného podľa zákona, ak ide o poplatníka podľa § 1 
ods. 2 písm. b) alebo písm. c) tohto všeobecne záväzného nariadenia.  

 
§ 4 

Oznamovacia povinnosť 
 

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 
povinnosti, zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej 
povinnosti v lehotách a spôsobom ustanoveným zákonom. 

 
§ 5 

Vyrubenie poplatku 
 

1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.  
 

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.  

 
§ 6 

Splatnosť poplatku a platobné podmienky 
  

1. Poplatník je povinný uhradiť poplatok do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia. 
 

2. Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom na účet správcu dane v peňažnom ústave 
Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK95 0200 0000 0000 1262 6182, prípadne poštovou 
poukážkou alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

 
§ 7 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 
 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť 
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie 
poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených v tomto všeobecne záväznom nariadení. 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20190901#paragraf-77.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20190901#paragraf-77.odsek-2.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20190901#paragraf-77.odsek-2.pismeno-b


2. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie 
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží obci akýkoľvek doklad 
nepochybne preukazujúci, že sa poplatník viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava 
alebo nezdržiaval na území obce. Takýmto dokladom je najmä potvrdenie od zamestnávateľa 
v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v cudzom jazyku s úradne overeným prekladom do 
slovenského jazyka, že poplatník pracuje mimo územia Slovenskej republiky a v obci sa 
nezdržiava alebo nezdržiaval viac ako 90 dní v zdaňovacom období, potvrdenie školy so sídlom 
mimo územia Slovenskej republiky, preukazujúce status žiaka alebo študenta tejto školy a pod. 
 

3. Obec poplatok zníži o 10%  za príslušné zdaňovacie obdobie poplatníkovi, ktorým je  
              držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, o 20% držiteľovi  preukazu   
              fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom    

 
4. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 
 

§ 8 
 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecné nariadenie obce Smolinské č. 
2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Smolinské sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo 
dňa 10.12.2019 uznesením č.10/8 
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.   
 
 
 
V Smolinskom, dňa 25.11.2019 

 
            Vladimír Smolinský 
                 starosta obce 
 
 
 
 
 
Návrh VZN vyvesený dňa: 25.11.2019 
 
VZN schválené dňa: 10.12.2019 
 
Schválené VZN vyvesené dňa: 11.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



P r í l o h a č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 
 
 

SADZOBNÍK POPLATKOV ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 
 
 
1. Pre platiteľa, uvedeného v § 1 ods. 2 písm. a) všeobecne záväzného nariadenia je sadzba poplatku 
0,10 € za osobu a kalendárny deň: 

 
a) v prípade rodinného domu alebo bytu, ktorý je trvale obývaný, sa vypočítaný poplatok násobí 
koeficientom 0,50 a počtom osôb, užívajúcich nehnuteľnosť: 
- 1 osoba                       koeficient               0,50                         18,25 € 
- 2 osoby                      koeficient               0,50                         36,50 € 
- 3 osoby                       koeficient                0,50                         54,75 € 
- 4 osoby                       koeficient               0,50                         73,00 €    
- 5 osôb                koeficient                0,50                         91,25 € 
- 6 osôb                       koeficient                0,50                        109,50 € 
- 7 osôb                       koeficient                0,50                        127,75 € 
- 8 osôb                   koeficient                0,50                        146,00 €          
- 9 osôb                  koeficient                0,50                        164,25 € 
- 10 osôb                koeficient                0,50                        182,50 € 
- 11 osôb                koeficient                0,50                        200,75 € 
- 12 osôb               koeficient                0,50                        219,00 € 

 
b) v prípade nehnuteľností, ktoré nie sú trvale obývané, sú základom za nehnuteľnosť 2 osoby 
a vypočítaný poplatok sa násobí koeficientom 0,97: 
- 2 osoby                         koeficient  0,68      49,64 €   
 
 
2. Pre platiteľa, uvedeného v § 1 ods. 2 písm. b) a c) všeobecne záväzného nariadenia je sadzba 
poplatku 0,1095 € za osobu a kalendárny deň: 

 
a) školy - ZŠ s MŠ Smolinské (základom je počet zamestnancov):   násobí sa koeficientom 0,26 
 
b) verejná správa a úrady (základom je počet zamestnancov):  násobí sa koeficientom 0,91 
 
c) podnikateľské subjekty – obchody a služby (základom je počet zamestnancov v prevádzke): 
- 1 až 3 zamestnanci       násobí sa koeficientom 1,00 
- 4 a viac zamestnancov        násobí sa koeficientom 0,73 

 
d) pohostinské zariadenia: (základom je počet miest určených na poskytovanie pohostinských služieb) 

násobí sa koeficientom:  0,1 
 

e) priemysel a poľnohospodárstvo (základom je počet zamestnancov): 
- do 50 zamestnancov        násobí sa koeficientom 0,26 
- nad 50 zamestnancov        násobí sa koeficientom 0,21 

 
 
 


