
Dôvodová správa k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce 

Marianka o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
 

Všeobecná časť 
Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Marianka (VZN) o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady je výsledkom zapracovania pripomienok uvedených 

v proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Marianka č. 2/2020 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 23.7.2021. Pripomienky prokurátora 

sa týkali nezrovnalostí textu VZN s požiadavkami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v aktuálnom znení (ďalej iba 

„zákon“). 

 

Osobitná časť: 
K jednotlivým navrhovaným zmenám: 

§ 2 

1. V odseku 1 písmene b) a c ) sa upresňuje vnútorný odkaz. 

2. V odseku 2 sa zavádza pojem „správca poplatku“, ktorým je obec. 

3. V odseku 3 sa upresňuje uplatňovanie množstvového zberu na celom území obce a dopĺňa sa 

na zdôraznenie, že množstvový zber sa uplatňuje aj pre drobné stavebné odpady. 

 

§ 3 

1. Odsek 1 písmeno a) a odsek 2 sa doplnili v zmysle § 77 odseku 2 zákona. 

2. V odseku 2 sa vyňala možnosť obce určiť zástupcu v prípade nehnuteľnosti v spoluvlastníctve 

viacerých spoluvlastníkov, ak ho títo neurčili. Ďalej sa jednoznačne určilo, že v prípade, ak 

poplatník má v obci súčasne trvalý aj prechodný pobyt, poplatníkom je iba raz. 

 

§ 5 

1. V odseku 1 sa upravila  definícia sadzby poplatku tak, aby bola v súlade s § 78 zákona. 

2. Pridal sa odsek 3, ktorý presne vymedzuje, že súčasťou sadzby uvedenej v prílohe č. 2 nie sú 

zahrnuté náklady na nádoby na zmesový komunálny odpad (už v súčasnosti si občania 

zakupujú vlastné nádoby a neprenajímajú nádoby od zberovej spoločnosti) a na 

kompostovacie zásobníky ako aj na nádoby na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad pre 

domácnosti. 

 

§ 6 



1. V odseku 1 sa vynechala možnosť prenájmu nádoby. 

2. V odseku 2 sa opravila technická chyba (daň – poplatok). 

3. Doplnil sa nový odsek 3, ktorý bol v predchádzajúcom nariadení zaradený do § 9 odseku 1 so 

zmenou, ktorá znamená negatívne vymedzenie, teda zo zníženia poplatku na zvýšenie 

poplatku. Cieľom tejto úpravy je zjednodušenie výpočtu poplatku a umožnenie výpočtu 

poplatku po zohľadnení domáceho kompostovania alebo iného spôsobu predchádzania 

vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov už na začiatku zdaňovacieho obdobia. 

4. V odseku 4 sa upravili vnútorné odkazy. 

 

§ 7 

1. Upravil sa nesprávny gramatický tvar slova obec. 

2. Pridal sa spôsob platby aktuálne dostupnými prostriedkami elektronického bankovníctva. 

 

§ 9 

1. V celom texte paragrafu sa slová „sadzba poplatku“ vo všetkých tvaroch nahradili slovom 

„poplatok“ v príslušných tvaroch. Technická chyba. 

2. Odsek 1 sa presunul do § 6 po úprave. 

3. Zrušujú sa odseky 2 až 4, pretože sa dosiahol zámer týchto ustanovení, a to dosiahnuť, aby 

všetky domácnosti boli aktívne zapojené do triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu 

ako papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály. Zrušením týchto 

odsekov sa zjednoduší výpočet poplatku na začiatku zdaňovacieho obdobia. 

4. Odseky 5 až 11 sú prečíslované na 1 až 7, ako aj odkazy na tieto odseky, technická úprava. 

5. V odseku 1 sa doplnilo slovo „zmesového“ pred slová „komunálneho odpadu“, upresnenie 

textu. 

6. V odseku 2 sa zaviedlo obligatórne zníženie poplatku pre osoby uvedené v písmenách a) až 

d). 

7. V odseku 4 a 6 sa doplnila možnosť požiadať aj o zníženie poplatku z dôvodov uvedených 

v odseku 3 a upravil sa vnútorný odkaz. 

8. V odseku 7 sa upravila možnosť požiadať o zníženie poplatku najneskôr do 90 dní po skončení 

zdaňovacieho obdobia v zmysle § 82 zákona. 

 

§ 11 

Odstránila sa skratka – technická chyba. 
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