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Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2 ods. 2 a § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. 

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

 

pre územie obce Súlovce  

všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

rok 2016 
 

o podmienkach určovania, vyberania a platenia miestneho poplatku za komunálny  

odpad a drobný stavebný odpad na rok 2016 a na ďalšie zdaňovacie obdobie 

 

Čl. I. 

    Predmet poplatku 

 

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 Súlovce. 

 

Čl. II. 

Poplatník miestneho poplatku 
 

1. Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo 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, 

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. 

2. Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého 

pobytu.  

3. Ak má osoba 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.  

 

Čl. III. 

Platiteľ poplatku 
 

Platiteľom poplatku je: 

1. V prípade nehnuteľností určených na bývanie vlastník alebo nájomca. Ak viacero poplatníkov žije 

v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti 

prevziať jeden z nich (§ 77 ods. 7 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). 

2. V prípade nehnuteľností využívaných na podnikateľské účely, vlastník alebo nájomca, ktorý 

nehnuteľnosť užíva ako vlastník na základe nájomného, resp. iného zmluvného vzťahu 

3. V prípade nehnuteľnosti, ktorá je sčasti využívaná na bývanie a sčasti na podnikanie je platiteľom 

poplatku za každú časť nehnuteľnosti subjekt, ktorý predmetnú česť nehnuteľnosti využíva. 

4. V prípade nehnuteľnosti využívanej na iné účely ako na bývanie alebo podnikanie ich vlastník, 

alebo subjekt, ktorý má k nim zmluvný vzťah. 
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5. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je 

platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo 

správcu, určí platiteľa obec Súlovce 

 

Čl. IV. 

Sadzba poplatku 

 
1. Sadzba poplatku je najmenej 0,006 € a najviac 0,109 € na osobu a kalendárny deň ( § 78 ods. 1 

písm. b) zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady) 

2. Sadzba poplatku uvedená v čl. IV. ods. 1 tohto VZN sa o obci Súlovce určuje  pre: 

a) fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na 0,055 za osobu a 

kalendárny deň 

b) fyzické osoby, ktoré sú na území obce Súlovce oprávnené užívať alebo užívajú 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 v katastri nehnuteľností evidovaný ako vodná 

plocha –  0,055 za užívateľa a kalendárny deň.  

c) právnická osoba alebo fyzická osoby – podnikateľ, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Súlovce na účel podnikania: 

1. pre bufety, stravovacie zariadenia, reštaurácie, pohostinstvá – 0,20 €  na jedného zamestnanca 

a kalendárny deň 

2. potravinové obchody, pekárne, mäsiarstva – 0,20 €    na jedného zamestnanca a kalendárny 

deň 

3. právnická osoba s výrobnou činnosťou i obchodnou činnosťou – 0,20 €  na jedného 

zamestnanca a kalendárny deň 

4. fyzické osoby – podnikatelia s výrobnou činnosťou  i obchodnou činnosťou – 0,20 €  na 

jedného zamestnanca a kalendárny deň 

d) 0,75 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

 

Čl. V 

Ohlásenie 

 
1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok. Takisto je 

povinný v tej istej lehote oznámiť obci zánik poplatkovej povinnosti. 

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. Ohlásenie sa podáva podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

 

Čl. VI. 

Vyrubenie poplatku 

 
1. Poplatok vyrubí obec poplatníkovi platobným výmerom 

2. Ak obec zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali 

skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, obec 

upraví výšku poplatku výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré 

nastali. 

3. Obec určuje poplatok na obdobie, ktorým je kalendárny rok. 

4. Poplatok sa vypočíta: 

a) pre poplatníka uvedeného v čl. II ods.1 písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych 

dní, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo 

počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať 
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b) pre poplatníka uvedeného v čl. II ods. 1 písm. b),c) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní 

a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

Poznámka: Ukazovateľ dennej produkcie v určenom období je priemerný počet osôb pripadajúcich 

na určené obdobie(kalendárny rok), ktoré sú poplatníkom podľa čl. II ods. 1 písm. b) a c) 

v pracovnoprávnom vzťahu neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný 

pobyt, vynásobený koeficientom 1.(§ 79 ods. 3 písm. b) bod 3 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). 

Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený 

vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať svoju činnosť. 

 

Čl. VII 

Vrátenie poplatku 

 
1. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi 

vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru, ak uhradil poplatník poplatok 

vyšší ako mal uhradiť, najneskôr však do 70 dní od skončenie obcou určeného obdobia, za ktoré 

bol poplatok uhradený.  

2. Obec nevráti preplatok nižší ako 2,32€ ( § 82 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálny odpad a  drobný stavebný odpad). 

3. Obec Súlovce bude prihliadať na zmeny skutočností rozhodujúcich pre vznik a zánik poplatkovej 

povinnosti, ktoré nastali v priebehu kalendárneho roka. Neprihliada sa na zmeny priemerného 

počtu zamestnancov v priebehu kalendárneho roka. 

4. Oznámenie skutočností potrebných pre určenie poplatku je potrebné nahlásiť na formulároch 

vypracovaných pracovníkmi Obecného úradu v Súlovciach. 

 

 

 

 

Čl. VIII 

Oslobodenie od miestneho poplatku a zníženie poplatku 

 
1. Správca miestneho poplatku ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od miestneho poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad občanom, ktorí majú v obci trvalý pobyt, ale v obci sa 

dlhodobo nezdržujú z dôvodu práce v zahraničí. 

Túto skutočnosť treba obci preukázať – napr. pracovné povolenie, doklad o poistení v zahraničí a 

pod. 

2. Správca miestneho poplatku ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od miestneho poplatku 

občanom, ktorí majú v obci trvalý pobyt, ale v obci sa nezdržujú z dôvodu bývania v inej obci 

v rámci Slovenskej republiky. 

Túto skutočnosť treba obci preukázať potvrdením z obce, kde sa teraz zdržujú o zaplatení 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
Obec zaplatený miestny poplatok prehodnotí a v prípade preplatku poplatok vyšší ako 2,32 € vráti 

(čl. VI ods. 2 tohto VZN). 

 

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Výnos z miestneho poplatku za komunálnych odpad a drobný stavebný odpad je príjmom 

rozpočtu obce Súlovce a výnos z poplatku sa využíva výlučne na zabezpečenie zberu, prepravy a 

zneškodňovania komunálneho odpadu. 
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2. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava odkazuje sa na zákon č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 

3. Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Súlovce č. 2/2015 zo 

04.12.2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

4. Na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné 

stavebné odpady sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach dňa 16.12.2015. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016. 

 

 

V Súlovciach dňa  16.12.2015 

 

 

 

                          Ing. Gabriel Svorad 

                                starosta obce 

  
 

 

      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 


