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VZN č. 6/2012 schválené uznesením OZ č. 8 zo 10.12.2012 
Účinnosť od 1.1.2013 

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 6/2012 
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 
 
 Obec Belá s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 582/2004 Z. z. § 77 až 83 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov ustanovuje 
 
 

Úvodné ustanovenie 
 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje konkrétne podmienky 
ukladania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon 
582/2004 Z. z.) na území obce Belá – od 1. januára 2013 
 
 

Článok 1 
Predmet poplatku, zdaňovacie obdobie 

 
1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu ktoré vznikajú na území obce Belá. 

 
 

Článok 2 
Poplatník 

 
1) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci Belá 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 mesta 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 obci Belá na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obci Belá 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. a) v obci 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva 
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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 Belá 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“). 

 
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. 
 
 

Článok 3 
Sadzba poplatku 

 
1) Sadzba poplatku je stanovená vo výške: 

a) 0,04 € za osobu a kalendárny deň, ak táto má v obci trvalý alebo prechodný pobyt 
alebo ak táto nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt a užíva v obci nehnuteľnosť na 
iný účel ako na podnikanie; poplatok sa určuje podľa Čl. 4 ods. 2 písm. a) (občania), 

b) 0,04 € za zamestnanca a kalendárny deň; poplatok sa určuje podľa Čl. 4 ods. 2 písm. 
b) (právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ) 

c) 0,04 € za ubytovanú osobu a kalendárny deň; poplatok sa určuje podľa Čl. 4 ods. 2 
písm. b) a použije sa priemerný počet podľa Čl. 4 ods. 3 písm. b) bod 1 (právnická 
osoba, fyzická osoba - podnikateľ poskytujúca ubytovacie služby), 

d) 0,04 € za miesto určené na poskytovanie služieb a kalendárny deň; poplatok sa 
určuje podľa Čl. 4 ods. 2 písm. b) a použije sa priemerný počet podľa Čl. 4 ods. 3 
písm. b) bod 2 (právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ poskytujúca reštauračné, 
kaviarenské alebo iné pohostinské služby), 

e) 0,04 € za liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov pri 
množstvovom zbere. 

 
2) Poplatok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. 
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Článok 4 
Určenie poplatku 

 
1) Pri množstvovom zbere sa poplatok určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby 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 vývoze komunálneho odpadu 
s firmou poverenou obcou (len Služby Belá, s.r.o. - Belá ). Táto zmluva bude vyhotovená 
v troch origináloch, z ktorých jeden obdrží obec. Súčasťou zmluvy bude záväzok 
žiadateľa platiť poplatok za komunálny odpad zálohovo vo výške predpokladanej 
poplatkovej povinnosti. Záloha je splatná do 15 dní od podpisu zmluvy. Skutočné 
vyúčtovanie poplatkovej povinnosti vykoná obec ročne do 30 dní od skončenia 
kalendárneho roka na základe písomného oznámenia firmy o množstve vyvezeného 
odpadu. V zmluve je žiadateľ povinný sa zaviazať, že zavedený množstvový zber 
komunálneho odpadu môže zmeniť až po uplynutí 12 mesiacov od jeho zavedenia.  

 
2) Poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady sa určí na zdaňovacie obdobie ako: 

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas 
ktorých má alebo bude mať poplatník podľa Čl. 2 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, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa 
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa Čl. 2 ods. 1 
písm. b) alebo písm. c). 

 
3) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet: 

a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet 
osôb, ktoré majú v meste aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený 
koeficientom 1,0 a 

b) priemerného počtu 
A) ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak 

ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje 
ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú 
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, 

B) miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie 
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské 
služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa dennej produkcie 
komunálnych odpadov priemerný počet podľa prvého bodu. 

 
4) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 4 je: 

a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať 
v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať, svoju činnosť alebo 

b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a) 
A) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť 

poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní 
ohlasovaciu povinnosť podľa skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej 
povinnosti, alebo 

B) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť 
poplatok do konca určeného obdobia. 
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Článok 5 
Oznamovacia povinnosť 

 
1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa jej vzniku a 
a) uviesť svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého 

pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „ identifikačné údaje“), v prípade 
určeného zástupcu podľa §77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov 
domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa §77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) 
názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto 
podnikania a IČO, 

b) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku, 
c) ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predloží 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, 
kedy tieto nastali. 

 
 

Článok 6 
Vyrubenie a splatnosť poplatku 

 
1) Poplatok sa vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 

poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak 
poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok rozhodnutím 
nevyrubuje. 
 

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. 
 

3) 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. 
 

4) Obec vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. 5, na jej splnenie 
v primeranej lehote, ktorá je 8 dní a viac. 
 

5) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods. 4, správca 
dane určí poplatok podľa pomôcok. 
 

6) Obec oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia 
určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. 

 
 

Článok 7 
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 
1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na 
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vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 
 

2) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby 0,0066 za osobu a deň (podľa § 78 zákona) 
za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní 
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 
 

3) Ak z dôvodu odpustenia alebo zníženia poplatku vznikne poplatníkovi preplatok na 
poplatku v určenom období, obec súlade s § 63 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a 
poplatkov v znení neskorších predpisov vráti tento preplatok do 1 mesiaca odo dňa 
doručenia žiadosti o vrátenie preplatku. 
 

4) Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 €. 
 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 8/2012. 
 
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN schválené uznesením OZ 

č. 7/2009 zo 14. 12. 2008.  
 
3) Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2013. 
 
 
 
 
 
 Ing. Matúš Krajči 
 starosta obce 
 
 
 
 
 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Belá dňa 22.11.2012. 
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Belá dňa 10.12.2012.   
  
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Belá dňa 11.12.2012 na 15 dní. 
VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2013.      


