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Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšný Slavkov č. XX/2020 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Vyšný Slavkov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšný Slavkov o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“).

PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenia
1. Základná právna úprava miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady je obsiahnutá v ustanoveniach § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
§2
Základné ustanovenie
1. Obec Vyšný Slavkov týmto VZN ukladá na svojom území s účinnosťou od 01.01.2022
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
§3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom VZN je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona o miestnych daniach.
2. Toto VZN upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
3. Pre účely VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
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4. Obec Vyšný Slavkov má zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby
podnikateľov.

DRUHÁ ČASŤ
§4
Poplatok
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 nehnuteľnosť vymedzenú v § 77 ods. 2
zákona miestnych daniach,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obci na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obci na účel podnikania.
2. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec Vyšný Slavkov 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“).
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. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní
povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 4 ods. 1
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
5. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti tým, že
a) vyplní ohlásenie k určeniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktoré tvorí Prílohu č. 1, 2 k VZN,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj hodnoverné doklady,
ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

2

6. 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.
§5
Sadzby poplatku
1. Obec Vyšný Slavkov stanovuje paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci
trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie.
a) základná sadzba poplatku pre uvedené fyzické osoby je 0,0425 EUR za osobu
a kalendárny deň t.j. 15,50 € (zaokrúhlené) za osobu a rok.
2. Obec Vyšný Slavkov stanovuje poplatok za množstvový zber pre právnické osoby, ktoré
sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie a pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania:
a) 0,025 € a 0,017 za jeden liter komunálneho odpadu v prípade, že právnická osoba, resp.
fyzická osoba – podnikateľ požiada o množstvový zber (uzatvorí dohodu o množstvovom
zbere odpadu, kde sa určí objem zbernej nádoby a frekvencia vývozu).
Sadzby poplatkov pre množstvový zber sú nasledovné:
A) pri zbere do nádob o objeme

110 l x 0,025 €/ 1 l – 2,75 €

B) pri zbere do nádob o objeme

220 l x 0,025 €/ 1 l – 5,50 €

C) pri zbere do nádob o objeme 1 100 l x 0,017 €/ 1 l – 18,7 €
3. Obec Vyšný Slavkov stanovuje sadzbu 0,050 € za kilogram drobných stavebných odpadov
bez obsahu škodlivín.
§6
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona o miestnych daniach vyrubuje poplatok rozhodnutím platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Poplatok pre fyzickú osobu sa určí ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní
v zdaňovacom období, počas ktorých má v obci poplatník trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju užívať.
3. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné
v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
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§7
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere
1. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe rozhodnutia
doručeného obcou Vyšný Slavkov.
2. Poplatok za množstvový zber sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálneho odpadu.
3. Poplatok sa platí v lehote alebo splátkach určených v rozhodnutí.
4. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ
v písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu poplatku,
b) hotovostnou platbou v pokladni správcu poplatku pri platbách do 300,00 €.
§8
Platenie poplatku pri drobných stavebných odpadoch
1. Poplatník uhradí poplatok za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu
v hotovosti priamo do pokladne na Obecnom úrade vo Vyšnom Slavkove alebo
zamestnancovi OÚ pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na mieste odovzdania.
§9
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti,
ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,
zánik práva užívania nehnuteľností, rušenie prevádzky a pod.),
c) úmrtie,
d) obdobie, za ktoré sa má vrátiť poplatok je viac ako 90 dní.
3. Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ods. 2 na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti sú:
a) doklad o ukončení podnikania vydaný príslušným úradom,
b) doklad preukazujúci zánik práva užívať nehnuteľnosť.
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4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na vrátenie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 3, nárok na vrátenie poplatku za toto obdobie zaniká.
§ 10
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník správcovi dane preukáže splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie
poplatku a predloží hodnoverné podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Vyšný Slavkov
2. Poplatník predloží každoročne do 28.02. spolu so žiadosťou o zníženie alebo odpustenie
poplatku hodnoverné podklady pre zníženie alebo odpustenie poplatku, z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Vyšný Slavkov, a to :
a) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku,
b) potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkúva prácu,
c) pracovné povolenie,
d) pracovná zmluva,
e) nájomná zmluva,
f) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
g) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
h) potvrdenie o umiestnení v ústave na výkon trestu odňatia slobody,
i) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
j) potvrdenie o návšteve školy + doklad o ubytovaní,
k) potvrdenie o zaplatení poplatku v obci, kde má poplatník trvalý pobyt, prechodný
pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť,
l) v prípadoch, keď nie je známy pobyt poplatníka, môže člen domácnosti alebo
zamestnanec obecného úradu potvrdiť túto skutočnosť čestným vyhlásením.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku alebo
odpustenie do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie
zaniká.
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5. Zníženie poplatku na základe žiadostí a doložení hodnoverných dokladov:
a) FO – študenti na území SR, 50 % zo základnej sadzby.
b) FO – pracujúca turnusovo, 15 % zo základnej sadzby.
c) FO – z dôvodu platenia poplatku v inej obci/meste, 15 % zo základnej sadzby.
6. Zníženie a odpustenie poplatku podľa ods. 1 až 5 sa nevzťahuje na poplatok za drobný
stavebný odpad bez obsahu škodlivín.
§ 11
Opatrenia proti tvrdosti zákona
1. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
2. Zníženie alebo odpustenie poplatku z iných dôvodov ako sú uvedené § 10 budú
posudzované individuálne na základe písomnej žiadosti poplatníka.
§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
vo Vyšnom Slavkove.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vyšnom Slavkove uznesením č.
......................................... zo dňa ............ a účinnosť nadobúda dňa 01.01.2022.
Vo Vyšnom Slavkove, dňa 11.12.2020
v.r.
Mgr. Gabriela Grobarčíková
starostka
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Príloha č. 1

OHLÁSENIE K URČENIU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Vyšný Slavkov č................
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Začiatok činnosti prevádzky

PRÁVNICKE OSOBY
PODNIKATELIA

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

NÁZOV, MENO

IČO

DIČ

Adresa trvalého pobytu:

Sídlo, miesto podnikania:

Banka:

Číslo účtu:

Telefón:
Email:
Adresa prevádzky

Nádoby
počet

typ / objem v litroch

režim vývozu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Priemerný počet zamestnancov alebo osôb užívajúcich prevádzku:
Poučenie:
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne .
Vo Vyšnom Slavkove, dňa .. ...... ....... ..... ...
........................................................................
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka
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Príloha č. 2

OHLÁSENIE K URČENIU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Vyšný Slavkov č.

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

FYZICKÉ OSOBY

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vznik poplatkovej
povinnosti:

Zánik poplatkovej

Zmena poplatkovej
povinnosti:

MENO

povinnosti:
DÁTUM NARODENIA

PRIEZVISKO

Adresa trvalého pobytu:

Adresa aktuálneho pobytu na území obce Vyšný Slavkov (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo)

Telefón:

Email:

Osoby, za ktoré preberá poplatník poplatkovú povinnosť:
Meno

Dátum narodenia

Priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Poučenie:
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne .
Týmto udeľujem podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p. súhlas obce Vyšný Slavkov
so spracovaním osobných údajov, ktoré sú uvedené v tomto Ohlásení na účel vyrubenia poplatku za komunálny
odpad a následného vedenia evidencie ohlásenia v súlade s osobitnými právnymi predpismi v oblasti
archívnictva a registratúry.

Vo Vyšnom Slavkove, dňa .. ...... ....... ..... ...

........................................................................
podpis poplatníka
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Príloha č. 3

Žiadosť o zníženie (resp. odpustenie) miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Vyšný Slávkov, č. ...........
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad.
Rok

MENO

FYZICKÉ OSOBY

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

DÁTUM NARODENIA

PRIEZVISKO

Adresa trvalého pobytu:

Adresa aktuálneho pobytu na území obce Vyšný Slavkov (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo)

Telefón:

Email:

Osoby, na ktoré si poplatník uplatňuje zníženie resp. odpustenie poplatku:
Meno

Priezvisko

Dátum
narodenia

Dôvod

Obdobie

Adresa
aktuálneho
pobytu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Poučenie:
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a správne .
Týmto udeľujem podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p. súhlas Obce Vyšný Slavkov
so spracovaním osobných údajov, ktoré sú uvedené v tejto Žiadosti na účel zníženia resp. odpustenia poplatku
za komunálny odpad a následného vedenia evidencie žiadosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi
v oblasti archívnictva a registratúry.
Vo Vyšnom Slavkove, dňa .. ...... ....... ..... ...

........................................................................
podpis poplatníka

Príloha č. 4

...............................................................................................................................
meno, priezvisko, adresa poplatníka/daňovníka

Obecný úrad obce Vyšný Slavkov
Vyšný Slavkov 30
053 73 Brutovce

Vec: Žiadosť o vrátenie preplatku

Podpísaný (á).............................................. týmto žiadam vrátiť preplatok na miestnom
poplatku ( dani) .............................................................

v čiastke ..................

Dôvod vzniku preplatku:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Preplatok žiadam vyplatiť v pokladnici Obecného úradu, alebo zaslať na účet číslo
.......................................................................................................................................

Za kladné vybavenie žiadosti ďakujem.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a správne .
Týmto udeľujem podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p. súhlas obce Vyšný Slavkov
so spracovaním osobných údajov, ktoré sú uvedené v tejto Žiadosti na účel vrátenia preplatku na miestnom
poplatku (dani) a následného vedenia evidencie žiadosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi v oblasti
archívnictva a registratúry.

Vo Vyšnom Slavkove, dňa .. ...... ....... ..... ...

........................................................................
podpis poplatníka/ daňovníka
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