
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč  

o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 

 
 
Obec Podranč, Obecné zastupiteľstvo v Podbranči v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 
písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení 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  
 

sa uznieslo na vydaní tohto 
všeobecne záväzného nariadenia Obce Podbranč 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 
ustanovené v § 77 až 83 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. 
 

§ 2 
Základné ustanovenie 

Obec Podbranč týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2013  miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 

 
§ 3 

Predmet úpravy VZN 
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 
zákona č. 582/2004 Z.z.. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu 
b) určenie spôsobu vyrúbenia a platenia poplatku 
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

 
 

§ 4 
Určenie poplatku 

1) Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona (fyzická osoba) ako súčet 
sadzby základného poplatku za zberovú nádobu a poplatku za ostatných členov domácnosti (ak 
poplatník platí i za tieto osoby), ktoré majú oprávnenie nehnuteľnosť užívať alebo majú tam trvalý 
pobyt, jeho  poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatníkov za všetkých členov domácnosti. 

2) Ak poplatník podľa § 77 ods.7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.  plní povinnosť aj za ostatných členov 
spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej 
domácnosti a pripočítaním základného poplatku. 

3) Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona (podnikateľ) podľa typu a 
veľkosti zbernej nádoby. 

 

 

§ 5 
Sadzby poplatku 

Správca poplatku ustanovuje sadzby poplatku takto: 
1) Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo prechodný 
pobyt je: 



25,- €   základný poplatok a   
11,- €   poplatok za každú osobu a rok .  
Domácnosť, ktorá má 6 členov má nárok na 5 vriec na komunálny odpad.  
Domácnosť, ktorá má 7 a viac členov má nárok na ďalšiu zbernú nádobu.  
 
. 
2) Sadzba poplatku pri nehnuteľnostiach, v ktorých nie je nahlásený trvalý ani prechodný pobyt, a pri 
nehnuteľnostiach slúžiacich na rekreáciu, kde je pridelená zberná nádoba je poplatok  52,- €.  Ak 
zberná nádoba nie je pridelená, je povinnosť zakúpenia vriec v počte 3 – 6 kusov na rok. Cena vreca 
na odpad je 3,- € . Vrecia sú označené zmluvným vývozom. 

3) Sadzba poplatku pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov podľa počtu zberných nádob: 

- 110 – 140 l  je poplatok    52,-€, 

- 1110 l          je poplatok  320,- €. 

Ročný poplatok pre samostatne bývajúcich dôchodcov (1 člen)v rodinnom dome, ak nie je pridelená 
zberná nádoba je povinnosť zakúpenie mechov v počte 3 - 6 kusov na rok . Cena vreca na odpad  je 
3,- €  . Vrecia sú označené zmluvným vývozom. 

 

 

 

§ 6 
Ohlasovacia povinnosť 

1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď 
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia 
určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť 
obci. 
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu 
(ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), 
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,  
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7,  
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 spolu s ohlásením predloží aj doklady 
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 aj 
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 
 
2) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok 
má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva 
nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 
3) 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.  
4) Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných členov spoločnej domácnosti ( tzv. platiteľ) 
je povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť údaje za každého poplatníka, za ktorého plní 
poplatkovú povinnosť a ktorý má v nehnuteľnosti trvalý, resp. prechodný pobyt alebo užíva, alebo má 
oprávnenie užívať nehnuteľnosť platiteľa. 

5) Poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ je povinný v ohlásení uviesť obchodné meno–plný 
názov, IČO, presnú adresu sídla, miesto podnikania, miesta prevádzok na území obce. 

6) Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľností 
a v zmysle tejto zmluvy alebo dohody platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 
povinný predložiť správcovi poplatku kópiu nájomnej zmluvy v rámci ohlasovacej povinnosti, kde je 
dojednaný spôsob úhrady poplatkov za komunálne odpady. Nájomca je povinný oznámiť správcovi 
poplatku všetky údaje potrebné k vyrubeniu poplatku, ich zmeny alebo skončenie nájomného vzťahu. 

7) Obec uloží pokutu fyzickej osobe najviac 16,59 € a právnickej osobe najviac 165,9 € a to v prípade, 
ak poplatník neuhradí miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 
určenej podľa § 25 a neuhradí tento poplatok v termíne jeho splatnosti alebo hodnoverným spôsobom 
nedoloží, ako s odpadom nakladal.  



8) Obec uloží pokutu fyzickej osobe najviac 25 € a právnickej osobe najviac 50 € v prípade, ak vyloží 
zbernú nádobu na odvoz odpadu bez ohlásenia v zmysle § 26 odst. 1 a zaplatenia poplatku podľa § 
25. 

 

§ 7 
Vyrúbenie poplatku 

1) Správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím.  
2) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej 
výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví obec výšku 
poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali. 
3) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť. 
 
 

§ 8 
Splatnosť poplatku 

1) Poplatok  vyrubený rozhodnutím je splatný naraz, ak výška poplatku nepresiahne 50,00 €. 
a to do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.  Ak presiahne vyrubený poplatok sumu 50,00 € je 
splatný vo dvoch splátkach . 
 
 

§ 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 a pod.) 
 
 

§ 10 
Zníženie poplatku 

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré   
poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období 
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Podbranč. 
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní 
pobytu poplatníka mimo obce Podbranč, a to : 

a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní 
b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní 

spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní 
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.  
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku 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. 
 
 

§ 11 
Odpustenie poplatku 

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane 
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa 
nezdržiaval na území obce Podbranč. 
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet 
dní pobytu poplatníka mimo obce Podbranč, a to : 

a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu 
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou 
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou 



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 odpustenie poplatku do 31.12. 
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa 
ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 
 

§ 12 
Postup obce proti tvrdosti zákona 

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený 
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 
 

§ 13 
Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Podbranč schválené dňa 12.12.2011. 
 
 
 

§ 14 
Záverečné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 
13.12.2012  uznesením č. 90/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom  01.01.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: 14.12.2012 
Zvesené dňa:  
 
 
 
 
 
                                                                                                Ing. Milan Kadlíček 
                                                                                             starosta obce   
 
 
  


