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Obec Podhorany v súlade s  ustanovením § 6 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 

vydáva  pre územie obce PODHORANY  toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) 

na rok 2020 a ďalšie zdaňovacie obdobia 

Úvodné ustanovenia 

Obecné  zastupiteľstvo v Podhoranoch  podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 77 zákona 

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2020   z a v á dz a : 

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A  DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY  

§ 1 

 Poplatok 

1. Miestny poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné 

odpady, ktoré vznikajú na území obce Podhorany.  

2. Poplatok platí poplatník ,  ktorým je:  

a) fyzická osoba, ktorá má v obci Podhorany trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 

alebo ktorá je na území obce Podhorany oprávnená užívať alebo užíva pozemnú 

stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný 

sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom 

území obce okrem lesného pozemku a  pozemku, ktorý je evidovaný v katastri ako 

vodná plocha.(ďalej len nehnuteľnosť) 

b) fyzická osoba, ktorá nemá v obci Podhorany trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,  

ale ktorá je na území obce Podhorany oprávnená užívať alebo užíva pozemnú stavbu 

alebo jej časť. 

c) právnická osoba,  ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce Podhorany na iný účel ako na podnikanie 

d)  podnikateľ,  ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území obce Podhorany na účel podnikania 

 

3. Platiteľ poplatku  

           Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec Podhorany 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) 

4. Ak má osoba podľa § 1 odst. l, písm. a)  tohto VZN v obci súčasne trvalý pobyt a 

prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa § 1 

odst. 1, písm. a) tohto VZN  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 

odsek. 1, písm. a) tohto VZN v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je 
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fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miesto podnikania je miesto jej trvalého 

pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto miestne nemá zriadenú prevádzkareň, 

poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. 

 

5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 

poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.  

6. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca 

alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí 

platiteľa obec. 

7. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 1 odst. 2 

tohto VZN a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 

    § 2 

 Sadzba  poplatku 

 

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. 

1. Poplatník – fyzická osoba podľa §77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach 

    1.1. Sadzba poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby sa stanovuje podľa §78 ods.1 

písm. b) zákona o miestnych daniach a predstavuje sumu 0,0685 EUR/ osoba a deň 

 

Sadzba poplatku 

na 1 osobu a deň 

Počet kalendárnych 

dní zdaňovacieho 

obdobia 

Poplatok za 

zdaňovacie obdobie 

n a1 osobu 

Poplatok za 

zdaňovacie obdobie 

zaokrúhlene 

 0,0685                         x          366                  =                                                                                25,071 EUR         25,00 EUR 

 0,0685                            x          365                  =           25,002 EUR         25.00 EUR 

 

     1.2 .Určenie poplatku sa stanoví v zmysle § 79 ods.2 písm.a) zákona o miestnych daniach, 

ako súčin sadzby poplatku na 1 osobu a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas 

ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach 

v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je 

oprávnený ju užívať 

 

2. Poplatník – právnická osoba, podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona  

o miestnych daniach  

  1.1. Celková výška sa vypočíta ako súčin frekvencie vývozov, výšky poplatku a objemu 

smetnej nádoby. Podľa počtu a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník používa pri frekvencii 

vývozov 1 x 14 dní, t.j. 26 vývozov za rok to predstavuje : 

 

 

Objem zbernej nádoby Poplatok/1 zber Interval zberu 

1x 14 dní 

120 litrov 2,99 € 77,90 € 

240 litrov 4,40 € 114,60 € 

1100 litrov 11,50 € 299,10 € 
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3. Zberné vrecia – 120 litrové –  s logom firmy poverenej zberom zmesového komunálneho 

odpadu vrátane vývozu  4 EURÁ/ ks. 

 

 

 

§ 3 

Oznamovacia povinnosť 

  

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti  do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 77 odst. 2  zákona o 

miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 

 § 4 

 Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 

1. Poplatok – fyzická osoba : obec  vyrubuje  každoročne rozhodnutím na celé 

zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Poplatok  - právnická osoba, podnikateľ :  zaplatí na základe faktúry vystavenej Obcou 

Podhorany na celé zdaňovacie obdobie. Termín splatnosti bude uvedený na faktúre. 

3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúcim dňom vzniku poplatkovej povinnosti 

až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

4. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí 

poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa ods. 1 alebo ods.2. 

 

§ 5  

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

  

1. Správca dane na základe písomnej žiadosti  odpustí  poplatok za komunálny odpad 

poplatníkovi, ktorý preukáže do 31.januára kalendárneho roka splnenie podmienok: 

a) že sa v  zdaňovacom období dlhodobo zdržiava  v zahraničí. Správca poplatku pokladá 

za dlhodobý pobyt v zahraničí  viac ako 183 dní v zdaňovacom období. Hodnoverným 

dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú aktuálne potvrdenia : pracovné 

povolenie, pracovná zmluva alebo potvrdenie o pobyte na území iného štátu (víza),  

V prípade, že doklady nie sú 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. 

b) že sa dlhodobo nezdržiava na území obce – dlhšie ako 90  dní neužíva nehnuteľnosť, 

ktorú je oprávnený používať, čo preukáže hodnoverným dokladom, ktorým je:  

- potvrdenie od príslušnej obce, v ktorej sa zdržiava spolu s potvrdením o zaplatení 

poplatku. 

-  potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,  

-  potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody 

 

2. Správca dane na základe písomnej žiadosti zníži poplatok o 30% za komunálny odpad 

poplatníkovi, ktorý si uplatní nárok na  zníženie poplatku u správcu dane  do 31. januára 

kalendárneho roka, ak : 

a) poplatník študuje mimo obec a predloží doklad o zaplatení poplatku v mieste štúdia 

alebo v mieste internátneho ubytovania 
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b) poplatník sa v pracovných dňoch z dôvodu pracovnej činnosti nezdržiava na území 

obce a k žiadosti o zníženie poplatku predloží doklad o zamestnaní od zamestnávateľa 

a doklad preukazujúci zaplatenie poplatku v inej obci, resp. v mieste ubytovania 

 

3. Správca dane na základe písomnej žiadosti vráti poplatok alebo jeho pomernú časť 

poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia 

a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti do 30 dní 

od tejto skutočnosti. 

Nárok na odpustenie, zníženie alebo vrátenie poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej 

lehote si tento nárok neuplatní. 

 

 

§ 6 

                                                        Spoločné ustanovenia 

 

Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Podhorany 

prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Podhorany.  

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 3/2014 a Dodatok č.1/2015 k VZN č. 

3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na 

území obce Podhorany. 

2. Obecné zastupiteľstvo Obce Podhorany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  uznieslo dňa 12.12.2019 , uznesením č. 79/8/2019 a nadobúda účinnosť 

dňom 01.01.2020. 

 

 

 

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

                                                                                  Mgr. Magdaléna Bogyová  

          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v Obci Podhorany dňa   21.11.2019  
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