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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. 2/2010 

 o miestnom poplatku za komunálne odpady  
  a drobné stavebné odpady 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 
písm. g) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie:  
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Obec Kamenec pod Vtáčnikom vyberá miestny poplatok za nakladanie 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území 
obce (ďalej len „poplatok“). 

2. Správu poplatku vykonáva obec a poplatok je príjmom rozpočtu obce. 
3. Poplatok sa platí za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi, ktoré vznikli na území obce. Výnos miestneho poplatku sa použije na 
úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi.  

 
Čl. 2 

Poplatník 
 

1. Poplatok platí poplatník, ktorým je: 
a) fyzická osoba (ďalej len „FO“), ktorá má v obci trvalý pobyt (ďalej len 

„TP“) alebo prechodný pobyt (ďalej len „PP“), alebo ktorá je na 
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, 
pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, 
trvalý trávnatý porast na iný účel ako podnikanie, pozemok 
v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, 
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 

b) právnická osoba (ďalej len „PO“), 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 iný účel podnikania 

2. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 
právneho vzťahu s poplatníkom podľa článku 2, ak na jeho základe: 
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a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie 
v zariadení na to určenom 

b) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho 
vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, 
ktorú má právo užívať alebo ju užíva poplatník 

c) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, 
vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby 
v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len 
komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.   

3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka 
môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jedna z nich. Za 
poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti 
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka 
nesmie 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 ohlásiť správcovi poplatku.  

 
 

Čl. 3 
Poplatková povinnosť 

 
1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v článku 2.  

 
 

Čl. 4 
Sadzba poplatku 

 
1. Pre poplatníka podľa článku 2, bod 1, písm. b) je paušálny poplatok: 

0,0274 na osobu a deň (t.j. zaokrúhlene 10 eur osoba / rok). 
 Vývoz sa uskutočňuje 2 x do mesiaca. 

2. Pri podnikateľskej činnosti sú poplatky nasledovné: 
a) 2 eura / kus vyprázdnenej kuka nádoby objemu 110 litrov  
vývoz sa uskutoční 2 x do mesiaca t.j. 25 x za   rok 
b) 10 eur/  kus vyprázdnenej kuka nádoby objemu 1100 litrov 
vývoz sa uskutoční 50 x ročne 

3. Sadzba poplatku pre poplatníkov v bode 1 je vypočítaná zo skutočných nákladov 
predchádzajúceho roka. 

 
Čl. 5 

Ohlásenie 
 

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, je 
povinný ohlásiť správcovi poplatku: 

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu TP, adresu PP, ak je 
poplatníkom osoba podľa článku 2, bod 1, písm. b) alebo c) názov alebo 
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO).  
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b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa 
článku 2 bod 4 

2. Poplatník je oprávnený podať správcovi poplatku 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.  

 
 

Čl. 6 
Vyrubenie poplatku 

 
1. Poplatok vyrubuje správca poplatku prostredníctvom oddelenia miestnych daní a 

poplatkov platobným výmerom na 1 kalendárny rok. 
 
 

Čl. 7 
Splatnosť poplatku 

 
Splatnosť poplatku je jednorázovo a to do 31.júla 2010. 

 
 

Čl. 8 
Spôsob úhrady 

 
1. Hotovostne do pokladne obecného úradu. 
2. Bezhotovostne prostredníctvom SIPO. 

 
 

Čl. 9 
Vrátenie poplatku 

 
Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca poplatku 

preplatok vráti do 30 dní odo dňa doručenia opravného platobného výmeru alebo odo dňa 
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia správcom určeného 
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Preplatok nižší ako 3 eurá nebude vrátený. 
 
 

Čl. 10 
Úľavy 

 
1. Správca poplatku poplatok odpustí za určené obdobie, ak poplatník preukáže: 

a) že poplatok bol uhradený v mieste trvalého alebo prechodného bydliska. 
2. Správca poplatku poplatok zníži, ak poplatník preukáže: 

a) že študuje mimo trvalého bydliska a je tam prihlásený k PP 
b) že pracuje mimo trvalého bydliska a  je prihlásený k PP 
c) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo v zahraničí 
      najmenej 6 mesiacov nepretržite v roku 
d) že je držiteľom preukazu - osoba ZŤP – s 
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3. Podmienkou pre poskytovanie úľavy  predloženie dokladov, ktoré potvrdia skutočnosti 
uvedené v bode 1 a 2 tohoto článku najneskôr však do 31. mája príslušného roka. Doklady 
musia byť vystavené v tom roku v ktorom sa má uplatniť úľava na poplatku a musia 
obsahovať údaje o osobe, ktorej sa úľava týka: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa 
trvalého bydliska, presné obdobie, počas ktorého sa osoba nezdržuje alebo nebude zdržovať 
v mieste trvalého bydliska.  

 
a) K žiadosti o poskytnutie úľavy podľa bodu 1 je potrebné doložiť doklad o 
pobyte v zahraničí, doklad o PP a doklad o zaplatení v mieste PP. 
b) K žiadosti o poskytnutie úľavy podľa bodu 2 je potrebné doložiť doklad  
o návšteve školy s dennou dochádzkou alebo doklad o ubytovaní na internáte, 
potvrdenie od zamestnávateľa, že osoba pracuje mimo trvalého bydliska alebo 
doklad o PP.  
c) K žiadosti o poskytnutie úľavy z dôvodu zdravotného postihnutia kópiu 
 preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom ŤZP - s.  
 
Správca poplatku znižuje poplatok nasledovne: 
v bode a)   študenti stredných a vysokých škôl o 6 eúr 
v bode  b)  na pravidelných turnusoch o  5 eúr  
v bode  c)  o 6 eúr 
v bode  d)  o 5 eúr        

 
4. Viacčlenná rodina zaplatí maximálne za 5 členov (t.j. 50 eúr), avšak rozlišovať sa 
budú viacgeneračné rodiny žijúce v spoločnej domácnosti. V takomto prípade sa bude 
posudzovať každá rodina osobitne.  Vývoz sa uskutočňuje 2 x do mesiaca. 
 
5. V bode č.2 sa poskytuje úľava 50% zo sadzby pre poplatníkov, ktorých prevádzka sa 
nachádza v mieste trvalého bydliska. 
 
 

Čl. 11 
Všeobecné  ustanovenia 

 
Kontrolu dodržiavania tohoto nariadenia vykonávajú: 

a) obecný úrad, správa miestnych daní a poplatkov 
b) poslanci Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom 
c) starosta obce 
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Čl. 12 
Záverečné ustanovenia 

  
1. Odo dňa platnosti a účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca 

platnosť a účinnosť všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 2/2009 schválené 
dňa 15.12.2008. 

2. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným 
zastupiteľstvom dňa 15.12.2009 vyvesené na úradnej tabuli obce:  

 
 
 Dňa: 16.12.2009       Ing. Dušan Ďuriš 
               zástupca starostu obce 

 
 
 

   
Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť  

15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Kamenec pod Vtáčnikom: 
 
 

 
 Dňa: 31.12.2009     
 

Ing. Dušan Ďuriš 
              zástupca starostu obce 
 


