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Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z.z.          

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady        

v znení neskorších predpisov (ďalej len ”zákon č. 582/04 Z. z.“)  
 

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Dolné Srnie. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Dolné Srnie (ďalej len „VZN“) upravuje sadzbu poplatku, formu   

a miesto zaplatenia poplatku pri množstevnom zbere, podmienky na vrátenie poplatku, alebo jeho 

pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej 

časti alebo pri znížení poplatku.  

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky vyberania miestneho poplatku           

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie. 
 

§ 2 

Predmet poplatku 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za činnosti 

nakladania so zmesovým odpadom, s drobným stavebným odpadom bez obsahu škodlivín, 

činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom okrem biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov, triedený zber zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, od poplatníkov, náklady 

spôsobené s nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu,              

na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých 

nákladov podľa osobitného predpisu okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, 

pochádzajúcich od fyzických osôb, ktoré vznikajú na území obce Dolné Srnie. 

 

§ 3 

Poplatník 

 

1.  Poplatok platí poplatník, ktorý je: 

 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý, prechodný pobyt, 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 nehnuteľnosti ako vodná plocha, 

 

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

sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, 
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c) fyzická osoba - podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

 

2.  Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 1 a zaniká 

dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 

3.  Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže        

za ostatných členov domácnosti prevziať jeden z nich. 

 

4.  Osoba, ktorá za iných plní povinnosti poplatníka je povinná oznámiť správcovi dane 

skutočnosti vyplývajúce z § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. v rámci ohlasovacej povinnosti 

do 30 dní ako tieto zmeny nastali. 

 

5.  Poplatok sa nevyrubí poplatníkovi podľa zákona č. 582/2004 Z. z. §77 ods.2 písm. a),               

u ktorého bolo zistené, že trvalý pobyt v obci je len formálny a miesto jeho pobytu nie je známe, 

pokiaľ nenastanú zmeny trvalého pobytu v evidencií obyvateľstva obecného úradu Dolné Srnie. 

 

§ 4 

Určenie poplatku  

 

1.  Poplatok je učený na príslušný kalendárny rok. 

 

2.  Pre fyzické  osoby je  určený poplatok na zdaňovacie obdobie ako súčin sadzby poplatku 

uvedenej v § 5 a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorého má alebo bude 

mať poplatník podľa § 3 ods.1 písm. a) v obci trvalý a prechodný pobyt, ktorí vlastnia v obci 

rodinný dom, chalupu, oprávnený užívať alebo užíva byt,  ale trvalý pobyt, prechodný pobyt 

majú mimo obce. 

  

3.  Pre právnické osoby a podnikateľov je určený poplatok na zdaňovacie obdobie ako súčin 

sadzby poplatku uvedenej v § 5, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období  a počtu 

zamestnancov. Poplatníci – právnické osoby a podnikatelia, sú povinní oznámiť správcovi 

poplatku počet zamestnancov do 31.12. predchádzajúceho roka pre vyrubenie poplatku                 

na ďalšie zdaňovacie obdobie. Na základe tohto oznámenia vyrubí obec poplatok rozhodnutím 

na celé zdaňovacie obdobie.  

 

4.  Obec  určuje  poplatok  za drobný  stavebný  odpad  na základe priemerných nákladov obce            

na zabezpečenie činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob.  

 

§ 5 

Sadzba poplatku 

 

Obec ustanovuje sadzbu poplatku nasledovne:  

 

1.  Sadzba poplatku na zdaňovacie obdobie: 0,088 € / osoba / kalendárny deň, poplatok podľa  

predchádzajúcej vety sa platí paušálne na obdobie jedného roka vo výške 32,- € na osobu.  

 

2. Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov je určená vo výške 0,165 €/ 

osoba/ kalendárny deň; poplatok podľa predchádzajúcej vety sa platí paušálne  na obdobie 
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jedného roka vo výške 65,- € na osobu. Poplatníci – právnické osoby  a podnikatelia, sú povinní 

oznámiť správcovi poplatku počet zamestnancov do 31.12. predchádzajúceho roka                        

pre vyrubenie poplatku na ďalšie zdaňovacie obdobie. Na základe tohto oznámenia vyrubí obec 

poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

  

3.  Sadzba poplatku pre  poplatníkov,  ktorí vlastnia v obci  rodinný dom,  chalupu,  ale  trvalý 

pobyt, prechodný pobyt majú mimo obce, bude určená sadzbou vo výške 16,-€ za nehnuteľnosť 

na kalendárny rok, to znamená 50% zo základnej sadzby na osobu  a kalendárny rok. 

 

4.   Sadzba poplatku  sa určuje na základe priemerných nákladov obce  na zabezpečenie činnosti 

nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov 

súvisiacich so zabezpečením zberných nádob.  

 

§ 6 

Spôsob a miesto platenia poplatku  

 

Daňovník môže vyrubenú daň uhradiť: 

 

a) na účet Obce Dolné Srnie – takáto platba musí byť označená: variabilným 

            symbolom, konštantným symbolom, 

 

     b) šekom Obce Dolné Srnie – šeková poukážka musí obsahovať: číslo účtu, 

           variabilný symbol, konštantný symbol,  

 

c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu Dolné Srnie s rozhodnutím. 

 

§ 7 

Oznamovacia a evidenčná povinnosť 

 

1.  Každý poplatník je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť              

si povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona č. 582/2004 Z .z.: 

 

a) do  30 dní  od  vzniku  povinnosti  platiť  poplatok  oznámiť  túto  skutočnosť  obci  

a v oznámení uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu 

prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu 

plniaceho povinnosti za ostatných členov spoločnej domácnosti aj identifikačné údaje 

za ostatných členov domácnosti, 

 

b) do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej 

povinnosti oznámiť obci túto skutočnosť,  

 

c) do 30 dní od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok              

a prišlo k zmene už nahlásených údajov oznámiť obci aktuálne údaje majúce vplyv         

na určenie poplatku. 

 

2.  Poplatník v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia ohlási názov alebo obchodné 

meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá podniká            

a uvedie aj rodné číslo, číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť. 
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3.  Poplatník oznámi obci údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 5 tohto nariadenia, 

spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje. 

 

4.  V  prípade  neoznámenia   všetkých   skutočností   potrebných  pre  výpočet  správca  dane 

vychádza z posledne jemu známych skutočností, alebo vyrubí poplatok podľa pomôcok. 

 

5.  Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba zapojená v systéme množstvového zberu 

oznámi obci do 31. 01. bežného roka počet a typ ním používaných zberných nádob. Počet a typ 

zberných nádob je potrebné zabezpečiť tak, aby pri frekvencii zberu 26 odvozov v kalendárnom 

roku (1 odvoz každé dva kalendárne týždne) nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob          

a hromadeniu odpadu. 

 

§ 8 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 

1.  Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

 

2. Poplatok pre fyzické osoby a podnikateľov je splatný do 15 dní od nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa stanoví výška poplatku. 

 

§ 9 

Podmienky na vrátenie poplatku 

 

1.  Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi pri zmene a zániku 

poplatkovej povinnosti je podanie písomnej žiadosti v zmysle zákona, ak zanikla povinnosť 

poplatníkovi platiť poplatok z dôvodov ako je skončenie trvalého, prechodného pobytu v obci 

Dolné Srnie, zanikne oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území obce Dolné Srnie, alebo 

ukončenie podnikateľskej činnosti. 

 

2.  Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť splnená je, že daňový subjekt a poplatníci, za ktorých 

plní poplatkovú povinnosť nemajú daňové nedoplatky na ostatných miestnych daniach. 

 

§ 10 

Zníženie poplatku 

 

1.  Správca  dane  na  základe  písomnej  žiadosti poplatníka s trvalým a prechodným 

pobytom v obci poplatok zníži poplatok o 30% za obdobie, za ktoré poplatník preukáže,             

že viac ako 90 dní  v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce      

a to z dôvodov: 

 

a) ak je poplatník študentom dennej formy štúdia, študuje mimo obce a denne nedochádza        

do obce. Je ubytovaný na internáte, na priváte, alebo v zariadení poskytujúcom ubytovanie, 

 

b) ak poplatník pracuje mimo obce na území Slovenskej republiky, denne nedochádza             

do obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie, 

 

c) ak je poplatník pracujúcim s výkonom práce v zahraničí v turnusovom režime, 

 

d) ak je poplatník vodičom medzinárodnej kamiónovej dopravy. 
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2.  Poplatník si nárok na zníženie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť             

v zmysle zákona.  

 

3.   Podkladom   na   uplatnenie   zníženia   poplatku  v  zmysle  zákona   podľa  ods. 1.   tohto 

ustanovenia  je  hodnoverný  doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v rámci 

zdaňovacieho obdobia mimo obce: 

 

a) potvrdenie o štúdiu v zahraničí, 

 

b) doklad o ubytovaní (internát, nájomná zmluva); ak ide o študenta dennej formy štúdia, 

 

c) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu 

mimo obce Dolné Srnie, vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste 

výkonu práce, 

 

d) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí 

(povoleniek pobytu), 

 

e) potvrdenie od zamestnávateľa o práci v turnusovom režime alebo kamiónovej doprave, 

 

f) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, 

 

g) potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí, 

 

h) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí. 

 

3.  Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 2 tohto ustanovenia, musí byť zhodný                    

so zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na zníženie poplatku              

a z dokladu musí byť zrejmé odkedy a dokedy je poplatník mimo obce. V prípade, že z dokladov 

jednoznačne nevyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce, správca dane môže vyzvať 

daňový subjekt o jeho doplnenie, resp. o predloženie iného dokladu. 

 

4.  V prípade, že doklad podľa ods. 2 tohto ustanovenia nie je v slovenskom alebo českom 

jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným 

vyhlásením. 

 

5.  Na výzvu správcu dane, daňový subjekt je povinný predložiť k nahliadnutiu originál 

dokladov uvedených v ods. 2 tohto ustanovenia. Správca dane môže na základe výzvy žiadať 

od poplatníka doplnenie aj iných dokladov ako sú uvedené v ods.2  tohto ustanovenia. 

 

6.  Ak poplatník požaduje zníženie poplatku, musí predložiť žiadosť a doklady, ktoré 

odôvodňujú zníženie poplatku do 31. 01. kalendárneho roka.  

 

7.   Poplatníkovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosti v katastri obce 

Dolné Srnie a nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, obec Dolné Srnie neposkytuje 

úľavu z poplatku. 
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§ 11 

Odpustenie poplatku 

 

1.  Správca dane na základe žiadosti poplatníkovi s trvalým pobytom v obci poplatok 

odpustí, ak sa poplatník v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava alebo bude zdržiavať mimo 

obce a na území obce neužíva alebo nemá právo užívať nehnuteľnosť. Pre účely uplatnenia 

odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo celé zdaňovacie obdobie. Poplatník si nárok          

na odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona. 

 

2.  Podkladom  na  uplatnenie  odpustenia poplatku, podľa ods. 1 tohto ustanovenia,                         

je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období 

mimo obce a to najmä: 

 

a) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu           

v zahraničí, 

 

b) potvrdenie od zamestnávateľa (SR), že poplatník bol vyslaný na prácu v zahraničí, 

 

c) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, 

 

d) potvrdenie o štúdiu v zahraničí, 

 

e) potvrdenie o povolení k pobytu na území iného štátu, 

 

f) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody, 

 

g) potvrdenie o pobyte v reedukačnom zariadení, v detskom domove, v seniorskom 

zariadení, v zariadení sociálnej starostlivosti, 

 

h) potvrdenie o pobyte v inej obci, meste, ak tam má uzatvorenú nájomnú alebo obdobnú 

zmluvu znejúcu na meno poplatníka, kde zo zmluvy vyplýva, že je tam zapojený              

do zberu odpadov (napr. zmluva o nájme alebo podnájme a pod.). 

 

3.  V prípade, že doklad podľa ods. 2 tohto ustanovenia nie je v slovenskom alebo českom 

jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným 

vyhlásením. Čestné vyhlásenie poplatníka sa nepovažuje za doklad, ktorý odôvodňuje 

odpustenie poplatku. Rovnako sa za takýto doklad nepovažuje rozhodnutie o platení poplatku 

v mieste trvalého pobytu poplatníka, pokiaľ si odpustenie uplatňuje poplatník, ktorý má               

na území obce prechodný pobyt, alebo ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť. 

 

4.  Na výzvu správcu dane, poplatník je povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov 

uvedených v ods. 2 tohto ustanovenia. Správca dane môže na základe výzvy žiadať                       

od poplatníka doplnenie aj iných dokladov ako sú uvedené v ods. 2 tohto ustanovenia. 
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5.  Ak poplatník požaduje odpustenie poplatku, musí predložiť žiadosť a doklady, ktoré 

odôvodňujú odpustenie poplatku najneskôr do 31. 01. kalendárneho roka.  Podmienky 

uvedené v bode 1 tohto ustanovenia musí poplatník spĺňať počas celého zdaňovacieho obdobia. 

 

6.  Poplatníkovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosti v katastri obce 

Dolné Srnie a nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, obec Dolné Srnie neposkytuje 

odpustenie z poplatku. 

 

§ 12 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Pri uplatňovaní tohto nariadenia v ďalších prípadoch platia ustanovenia 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. 

 

2.   Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení 

dňa .............. uznesením číslo .............. 

 

3.  Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 3/2021 o stanovení poplatku za komunálne   

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie. 

 

4.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2023. 

 

5.  Kontrolnú   činnosť   nad   dodržiavaním   tohto  VZN  vykonávajú  poverení  zamestnanci 

obecného úradu a hlavný kontrolór obce. 

 

 

V Dolnom Srní, dňa  

 

 

                                                                                             ........................................... 

            Renáta Žákovicová   

                         starostka obce                           

  


