
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 obce Koválovec 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Obecné zastupiteľstvo obce Koválovec na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením podľa § 

83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej 

len „VZN“). 

 

§ 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 Koválovec týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2021 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 určenia 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 

Sadzby poplatku 

1. Obec Koválovec stanovuje: 

a) sadzbu poplatku vo výške 0,01 EUR za 1 liter komunálneho odpadu ( 26,40 EUR ročne za 

 jednu 120 l popolnicu: súčin sadzby, frekvencie vývozu a objemu nádoby), 

b) sadzbu poplatku 0,03 EUR za kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín, 

c) frekvenciu vývozov komunálneho odpadu v období od 25. marca 2021 do 8. septembra 

 2021 každé dva týždne, od 1. januára 2021 do 24. marca 2021 a od 9. septembra 2021 do 

 31. decembra 2021 každé tri týždne ( celkom 22 vývozov), 

d) počet 120 l popolníc pre jeden dom takto: 1 až 2 osoby v dome 1 ks, 3 až 4 osoby v dome 

 2 ks, 5 a viac osôb v dome 3 ks, pre majiteľa nehnuteľnosti bez trvalého pobytu v obci 
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 1 ks, pre právnicku osobu nepodnikateľa 1 ks, pre právnicku osobu podnikajúcu v 

 prevádzkovaní predajne tovaru alebo pohostinstva 2 ks, pre právnickú osobu podnikateľa 

 vo výrobe: 1- 4 zamestnanci 1 ks, 5- 8 zamestnancov 2 ks, 9 a viac zamestnancov 3 ks. 

e) v prípade, ak chce mať poplatník popolnicu naviac, ako mu prislúcha podľa písm. d) tohto 

odstavca, zaplatí za každý jednotlivý vývoz takejto popolnice 2,00 €, pričom táto 

popolnica musí byť označená známkou zvlášť pre ňu určenú  

   

§ 5 

Postup obce pri určení poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku 

1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. určuje poplatok podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) 

tohto VZN platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Platobný výmer obec poplatníkom 

doručí do 31. januára 2021. Vymeraný poplatok je splatný do 31. marca 2021. 

2. Obec môže určiť platenie poplatku podľa § 4 ods. 1 tohto VZN v splátkach, pričom splátky 

poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

3. Poplatník môže zaplatiť poplatok: 

a) na účet správcu dane, 

b) hotovosťou do pokladne, 

c) poštovou poukážkou. 
 

4. V prípade ak poplatník nezaplatí určený poplatok do 31. marca 2021, nebude mu až do 

zaplatenia celého poplatku vyvážaný komunálny odpad. 
 

5. Firma, ktorá pre obec zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, nebude vysýpať popolnice bez 

nalepenej známky platnej pre rok 2021. Známky na popolnice pre poplatníkov zabezpečí a 

distribuuje obec. Pri nezaplatení poplatku do 31. marca 2021 poplatníkom mu bude známka z 

popolnice až do zaplatenia odstránená. 
 

§ 6 

Vrátenie poplatku 

1. Obec 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. 

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) písomná žiadosť o vrátenie poplatku, 

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

 zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.). 
  

§ 7 

Zníženie a odpustenie poplatku 

1. Obec na základe písomnej žiadosti zníži poplatok poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v 

hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím, študentom ubytovaným v školskom internáte:   
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a) o 10,60 EUR na dom, ak je takáto osoba v dome sama,                                                                                                                                                            

b)        o 5,30 EUR na dom, ak je takáto osoba v dome jedna,                                                                                                              

c) o 8,00 EUR na dom, ak sú takéto osoby v dome dve.                                                                  

2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú: 

1. potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávok v hmotnej núdzi, 

2. preukaz ŤZP, 

3. potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní. 
  

§ 8 

Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušujú ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Koválovec č. 1/2019, a 

to § 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 47. 

§ 9 

Záverečné ustanovenie 

Na tomto VZN obce Koválovec sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Koválovec dňa 14. 

decembra 2020 svojím uznesením č. 12/2020 a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

  

  

 

 

         ------------------------------------------------ 

         starosta obce Patrik Renováček  
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