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Všeobecne záväzné nariadenie obce Marianka 

č.6/2019 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Marianka na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR         

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a desiatej časti zákona   

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

stavebné odpady (ďalej iba „zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom  nariadení. 

 

 
§ 1 

Predmet úpravy 

(1) Toto VZN upravuje podrobnosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v obci Marianka. 

 

 
§ 2 

Úvodné ustanovenie 

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je poplatok 

stanovený obcou, ktorý slúži na financovanie: 

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, 

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného  zákona1, 

f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený 

množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

(2) Správu poplatku vykonáva obec a poplatok je príjmom obce. 

(3) Na území obce sa uplatňuje množstvový zber. 

 
§ 3 

Poplatník a platiteľ 

(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 rodinný dom, 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“),  
1 

zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
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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. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) 

tohto žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných 

členov tejto domácnosti prevziať jeden z nich. Ak má osoba podľa odseku 1 písm.  a) 

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 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. 

(2) Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti 

poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. 

(3) Povinnosti poplatníka nemôže 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. 

(4) 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; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, 

správca poplatku určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý 

poplatok pre správcu poplatku vyberie, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo  obec, 

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

sa na území obce. 

 

 
§ 4 

Vznik poplatkovej povinnosti 

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 5 ods. 1 tohto 

nariadenia. 

 

 
§ 5 

Ohlasovacia povinnosť 

(1) Poplatník je povinný doručiť obci ohlásenie, ktorého náležitosti sú uvedené v prílohe č. 1 

tohto nariadenia, do jedného mesiaca odo dňa: 

a) vzniku povinnosti platiť poplatok, 

b) keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, 

c) keď došlo k zmene už ohlásených údajov. 

(2) Poplatník predloží obci spolu s ohlásením podľa ods. 1 aj doklady potvrdzujúce  uvádzané 

údaje. 
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(3) Obec zabezpečí ochranu osobných údajov získaných na základe tohto nariadenia podľa 

osobitného predpisu2. 

 
 

§ 6 

Sadzba poplatku 

(1) Sadzba poplatku pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, je stanovená za jeden liter 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vo výške podľa Prílohy č. 2 tohto 

nariadenia. 

 

 
§ 7 

Určenie poplatku 

(1) Poplatok pre poplatníka uvedeného v § 3 sa určí ako súčet poplatku za prenájom nádoby 

a predplateného za zvolený počet vývozov pre daný objem nádoby za kalendárny rok, 

ktorý je vypočítaný ako súčin sadzby za 1 l odpadu a objemu nádoby pre zvolený počet 

vývozov ročne podľa Prílohy č.2. 

(2) Poplatok bude v zmysle §10 bod 6) znížený za účelom zníženia tvrdosti  zákona. 

(3) V nasledujúcom roku budú od poplatku v bode (1) odpočítané zníženia poplatkov za 

predpokladu splnenia podmienok ako je uvedené v §9 a §10 bod (1) až (6) a (9) až  (12) 

 
 

§ 8 

Platba poplatku 

 

 
(1) Poplatok je splatný: 

a) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet obce, 

b) v hotovosti do pokladnice obci, 

c) bankovým prevodom na príslušný účet obce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
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§ 9 

Podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

 

 
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe žiadosti, ak mu 

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže plnenie 

podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

(2) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce Marianka, 

b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého resp. prechodného 

pobytu, zánik práva na užívanie nehnuteľnosti, zrušenie prevádzky a  pod.). 

§ 10 

Zníženie a odpustenie poplatku 

(1) Obec zvýši alebo zníži poplatok pre poplatníka uvedený v § 6 tohto nariadenia na ďalší 

rok o sumu za dodatočné alebo nezrealizované vývozy komunálneho odpadu vo výške 

prislúchajúcej pre daný počet predplatených vývozov a objem nádoby ako je uvedené    

v Prílohe č.2. Maximálny počet dodatočných a nezrealizovaných vývozov je 20. 

(2) Obec zníži sadzbu poplatku pre poplatníka uvedenú v § 6 tohto nariadenia o 15%, ak 

poplatník v rodinnom dome alebo bytovom dome a členovia jeho domácnosti sa 

písomne zaviazali kompostovať biologicky  rozložiteľné  odpady  zo  svojej domácnosti  

v kompostovacom zásobníku alebo predchádzať vzniku týchto odpadov iným spôsobom, 

napríklad využitím ako krmiva pre hospodárske zvieratá alebo zapracovaním do 

permakultúry. Uplatnenie nároku na zľavu podľa ods. 2) je podmienené doložením 

čestného prehlásenia v zmysle prílohy č.3 obci do 31. januára príslušného kalendárneho 

roka a predložením dokladov potvrdzujúcich uvádzané údaje (dokument o nadobudnutí 

kompostovacieho zásobníka, fotografiu alebo iný doklad). 

(3) Obec sadzbu poplatku pre poplatníka uvedenú v § 6 tohto nariadenia minimálne o 5%, 

ak poplatník a členovia jeho domácnosti triedia zložky komunálnych odpadov papier, 

plasty, kovy,  sklo  a viacvrstvové  kombinované  materiály  vo  svojich  domácnostiach  

z celkového množstva odpadov vzniknutých za predchádzajúci kalendárny rok, v miere 

triedenia domácnosti 

a) vyššej ako 20% zníži o  5% 

b) vyššej ako 30% zníži o 10% 

c) vyššej ako 40% zníži o 15% 

d) vyššej ako 50% zníži o 20% 

 
(4) Miera triedenia domácnosti je pomer prepočítanej  hmotnosti odovzdaných triedených 

zložiek komunálneho odpadu k celkovej prepočítanej hmotnosti všetkých komunálnych 

odpadov odovzdaných danou domácnosťou počas kalendárneho roka. Vzorec na 

výpočet miery triedenia domácnosti je uvedený v prílohe č. 2. Do hmotnosti 

odovzdaných triedených zložiek je možné započítať aj vážne lístky zo  zberní. 

(5) Pre uplatnenie nároku na zľavu podľa ods.3) bude podkladom pomer prepočítaný na 

domácnosť poplatníka podľa evidencie odpadov za predchádzajúci kalendárny  rok. 

(6) Obec zníži sadzbu poplatku pre poplatníka uvedenú v § 6 tohto nariadenia, ktorý má 

trvalý pobyt v obci Marianka, o 60 % v prípade, ak ide o osamelo žijúcu fyzickú  osobu: 

a) v hmotnej núdzi 
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b) staršiu ako 65 rokov 

c) držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

d) držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 

alebo prevažne alebo úplne bezvládnu fyzickú osobu. 

V prípade uplatnenia tejto zľavy sa ďalšie zníženia poplatku neuplatňujú.  

(7) Obec, na základe žiadosti, poplatok odpustí alebo zníži za preukázaný počet dní, za 

ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní   

v zdaňovacom období sa nezdržiaval alebo nezdržiava na území obce Marianka. V tom 

prípade poplatník stráca nárok na úpravu poplatkov podľa bodov (1) až  (4). 

(8) Podkladmi pre odpustenie  poplatku  sú  hodnoverné  doklady,  z  ktorých jednoznačne 

a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Marianka v danom 

zdaňovacom období a to: 

 
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,  

b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou  formou, 

c) potvrdenie študentského domova alebo internátu v SR alebo v zahraničí o ubytovaní 

alebo originál nájomnej zmluvy (k nahliadnutiu) 

d) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje 

údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná, 

e) potvrdenie o zaplatení v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava alebo originál 

nájomnej zmluvy, pričom nie je vlastníkom nehnuteľnosti v  Marianke, 

f) potvrdenie o pobyte v zahraničí, 

g) potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad alebo potvrdenie od zamestnávateľa, ak 

sa poplatník v určenom období zdržiava alebo zdržiaval mimo svojho trvalého  pobytu, 

h) v prípade celoročného pobytu v zahraničí je odpustenie poplatku v rodinnom dome 

podmienené vrátením zbernej nádoby. 

(9) Ak je potvrdenie v cudzom jazyku, je potrebné doložiť preklad (nemusí byť úradný). 

Podklad je možné nahradiť čestným vyhlásením len vo výnimočných prípadoch. 

(10) Ak si chce poplatník uplatniť odpustenie, prípadne zníženie poplatku, je povinný 

každoročne obci predložiť aktuálne potvrdenie. 

(11) Zníženie sadzby poplatku podľa bodov (1) až (4) je možné poplatníkom poskytnúť len na 

základe žiadosti do 31. januára zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Žiadosť je 

poplatník povinný podať na Obecný úrad Marianka. Žiadosť o poskytnutie zníženia 

sadzby podáva platiteľ poplatku za domácnosť a vzťahuje sa na všetkých členov 

domácnosti. 
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§ 11 

Kontrola 

 

 
Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie poplatku, jeho správneho 

platenia a včasného poukazovania vykonáva obec. 

§ 12 

Záverečné ustanovenia 

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie obce bolo prerokované na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 05.12.2019 a schválené uznesením č. 2019/7-8. 

(2) Nadobudnutím   platnosti  a  účinnosti  tohto  nariadenia  sa  zrušuje  VZN  č. 8/2008    o 

miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  zo  dňa   

15.12.2008 v znení neskorších dodatkov. 

(3) Súčasťou tohto VZN sú nasledovné prílohy: 

a) Príloha č. 1 – Prihláška pôvodcu odpadu k vývozu komunálneho odpadu pre fyzickú 

osobu, fyzickú osobu–podnikateľa a právnickú osobu. 

b) Príloha č. 2 – Sadzba poplatku za komunálne odpady 

c) Príloha č. 3 – Čestné prehlásenie o kompostovaní 

 

 
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 24.12.2019.  

 

 
Ing. Dušan Statelov v.r.  

                                                                                                                   starosta obce 
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