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                                                  Návrh 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bodovciach  na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.120/2006, zákona č. 538/2007 Z.z, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za   
komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady v znení neskorších predpisov 
 v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce B o d o v c e   toto 
 
 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

 

                                                   č.     1   / 2020 
 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na   území   obce B O D O V C E 

 

I.  č a s ť 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

 
Čl.  1 

 
(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne 

podmienky ukladania miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  

odpady    (ďalej len „miestny poplatok“)   na území obce Bodovce. 

(2) Obec Bodovce na svojom území ukladá miestny poplatok za   komunálne   odpady    
a   drobné   stavebné  odpady. 

 

                                                   II. č a s ť 

         M i e s t n y    p o p l a t o k 

Miestny poplatok za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady 

 
Čl.1 

      (1)Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej 
len„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 
území obce. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zahŕňa aj 
náklady na zberné nádoby. 

                                                           



            (2) Ak ďalej nie je ustanovené inak,   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 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"), 
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. 

(3) Ak má osoba podľa odseku  2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt  a prechodný  
pobyt, poplatok  platí iba  z dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  2 písm. a) 
tohto ustanovenia 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 /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový 
zber/. 

(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, obec  určí spomedzi vlastníkov  alebo 
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, 
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 
"platiteľ").  Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo 
poplatník; za  odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ. 
  (5) Žetón je nepriamym platidlom v cene stanovenej Obecným zastupiteľstvom za 
odvoz odpadu. Môže mať rôzny tvár, veľkosť, úpravu a za jeho vydávanie a obeh je 
zodpovedný Obecný úrad, alebo ním poverený subjekt. Žetónový systém odvozu odpadu je 
spôsob odvozu/odoberania/ a zneškodňovania ostatného odpadu /nevzťahuje sa na 
vyseparované druhotné suroviny. Žetónový systém ruší spravodlivosť v poplatkoch a je 
motivačným prvkom v separovanom zbere. Okrem toho rieši aj platbu za manipuláciu so 
zbernými nádobami odvozcom odpadu. 
 (6) Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v 
odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť 
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 

(7)  Sadzba poplatku je 
pre fyzické osoby , ktoré nie sú podnikateľmi a majú na území obce trvalý alebo prechodný 
pobyt je 0,0548 € na osobu/jeden kalendárny deň, t.j. 20,00 € na kalendárny rok.  
 Poplatok za žetón pre rodinné domy je stanovený na 0,17 €/za 1 žetón. 
Sadzba poplatku pre fyzické a právnické osoby – podnikateľ – sa určuje bez dotácie obce a to:        
   a/ obchodné prevádzky potravín a pekárne do 5 zamestnancov 
       1 zamestnanec = 1 násobok poplatku za jedného obyvateľa = 20,00 € 
   b/ bufety a pohostinstvá 
       1 zamestnanec = 1 násobok poplatku za jedného obyvateľa = 20,00 € 
    c/ priemyselné prevádzky, remeslá a živnosti do 50 zamestnancov 
        1 zamestnanec =  1 násobok poplatku za obyvateľa = 20,00 € 
    d/ budovy verejnej správy, kancelárie, spolky, združenia 
        1 zamestnanec = 1 násobok poplatku za obyvateľa = 20,00 € 



Sadzba poplatku pre fyzické a právnické osoby, ktoré sú vlastníkom alebo užívateľom 
nehnuteľností na území obce Bodovce a tieto nehnuteľnosti slúžia na prechodné ubytovanie, 
individuálnu rekreáciu, ako záhradný domček, chata, chalupa alebo nebytový priestor, je : 
1 osoba  = 0,5 násobku poplatku za jedného obyvateľa =  7,00 €. 
Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad  = 0,070 € za 1 kg drobného stavebného odpadu 
bez škodlivín. 
          (8) 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  odseku 2 písm. b) 
alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania, 
identifikačné číslo (IČO), 
b/ identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 
zákona o miestnych daniach, 
c/ údaje  rozhodujúce  na  určenie  poplatku  podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je 

zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží  aj doklady potvrdzujúce  uvádzané 

údaje; ak súčasne  požaduje zníženie alebo  odpustenie poplatku podľa § 83 zákona 

o miestnych daniach aj doklady,  ktoré odôvodňujú  zníženie alebo odpustenie poplatku. 

Poplatok za drobný stavebný odpad sa uhradí pri odovzdaní drobného stavebného odpadu. 

Obec poplatníkovi vystaví príjmový pokladničný doklad. 

(9) 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. 

(10) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom najneskôr do 15.mája príslušného 
kalendárneho roka.  

 
            (11)  Splatnosť poplatku je naraz do 15 dní do dňa nadobudnutia právoplatnosti 

platobného výmeru, najneskôr do 31.mája príslušného kalendárneho roka. Ak poplatky 

neboli odvedené včas, obec zvýši poplatok o 0,05 % zo sumy za každý deň omeškania. 

Miestny poplatok sa vyberá priamo do pokladne v hotovosti prípadne poštovou poukážkou 

typu U alebo prevodovým príkazom na účet OcÚ. 

(12) Obec poplatok zníži občanovi s trvalým pobytom v obci Bodovce- jednotlivcovi, 

ak poplatník sa obci preukáže na základe nasledovných podkladov:  

O zníženie poplatku možno žiadať v týchto prípadoch: 
a/ že sa  v  určenom  období  dlhodobo  zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, viac ako 90 po 
sebe nasledujúcich dní 
b/ z dôvodu že neužíva  nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený  užívať, viac ako 90 po sebe 
nasledujúcich dní 
Poplatník sa preukáže: potvrdením o prechodnom pobyte a ďalším hodnoverným 
úradným záznamom. 



 
            (13) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka. 

 

III. časť 
        Spoločné  a  záverečné  ustanovenia 

 
Čl.1  

        Spoločné ustanovenia 
 

(1) Správu miestneho poplatku vykonáva obec Bodovce prostredníctvom starostu 
obce a poverených zamestnancov obce  Bodovce.  

             (2) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný: 
- zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci: separovaný zber odpadov 

/plasty, sklo, akumulátory, elektro odpad, kovy/ 
- užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci 
- ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na 

účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich 
systému zberu komunálnych odpadov v obci 

- nezneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, vrátane z ďalšej zelene na 
pozemkoch právnických a fyzických osôb, ak sú súčasťou komunálneho odpadu, teda 
ho kompostovať  

- v prípade nedodržania separovaných zložiek pri likvidácií odpadu z obce bude občan,       
      ktorého sa to bezprostredne dotýka sankcionovaný  

 
 

Čl.2 
Záverečné  ustanovenia 

(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  
odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR   č. 511/1992  Zb.  o  správe  daní  a  
poplatkov  v  znení neskorších predpisov. 

(2) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení č.  1  /2020 obce Bodovce sa uznieslo 
Obecné zastupiteľstvo v Bodovciach  a to dňa: 

(3) Dňom účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  
záväzné nariadenie  obce Bodovce    o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady platné do teraz.  

(4) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo v Bodovciach. 

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2021 
 
 
V Bodovciach  dňa : 23.11.2020 
 
 

........................ 
František Jusko 
starosta obce  

 
 
 



 
 
 


