
   

 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci PROSAČOV na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. 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  PROSAČOV   
toto 

 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 
č. 2/2015 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce PROSAČOV 

 
 

§ 1 
                                           Úvodné ustanovenia 

 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne  
    podmienky ukladania a vyberania  miestneho poplatku za komunálne odpady a  
    drobné stavebné odpady (ďalej miestny poplatok) na území obce Prosačov. 
2. Obec Prosačov na svojom území  ukladá miestny poplatok za komunálne odpady  
    a drobné stavebné odpady. 
3. Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za komunálny odpad a drobný  
    stavebný odpad je kalendárny rok. 
 
 

 
§ 2 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

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. 
 
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 , 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“). 
 5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2, 
     odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne  
     skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 
 
 

§ 3 
Sadzba poplatku 

 
 
1) Sadzba poplatku je: 
 
   a)  0,016 € za fyzickú osobu a kalendárny deň (5,84 € za kalendárny rok na 
        1  FO),  za ktorý dostane 1 osoba 4 ks zberných lístkov/ rok. 
   b)   0,016  € pre právnickú osobu, podnikateľa na kalendárny deň a osobu, čo  
         predstavuje čiastku 5,84 na kalendárny rok (na jednu osobu 4 ks zberných lístkov/  
         rok).  
   b)  ak platiteľ poplatku spotrebuje za rok viac ako má stanovený pridelený počet 
         zberných lístkov na rok, nakupuje si ich priebežne za základnú cenu 1,20 €/kus. 
   c)  sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín  
        sa určuje vo výške 0,060 €.  
   d)  Obec Prosačov poskytne zberné KUKA nádoby 110 lit. nasledovne: 
         - pre 1 až 8 člennú domácnosť      1 ks  
         - pre  9 a viacčlennú domácnosť    2 ks 
        V prípade potreby alebo poškodenia za každú ďalšiu zaplatí občan 20,- € za kus.  
 
2) Obec Prosačov stanovuje nasledovné podmienky pre odvoz drobného stavebného  
     odpadu: 
     a) drobný stavebný odpad sa bude likvidovať z činností, na ktoré nebolo vydané  
         stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona, týka sa drobných  
         rekonštrukčných prác vykonaných na objektoch vo vlastníctve občanov. 
     b) žiadateľ, ktorý bude mať záujem zlikvidovať drobný stavebný odpad, požiada 
         Obec Prosačov o dodanie veľkokapacitného kontajnera, do ktorého tento odpad  
         umiestni. Po odvoze kontajnera a zvážení množstva odpadu na základe vážneho  
         lístka zaplatí v pokladní Obecného úradu v Prosačove poplatok určený v tomto 
         VZN na základe výpočtu: množstvo odpadu v kg x schválená sadzba. 
  

§ 4 
Oznamovacia povinnosť 

 
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, 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 § 2, 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  plnia  povinnosť poplatníka. 
 
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. 
 
 

§ 5 
Určenie poplatku, splatnosť a spôsob úhrady 

 
1. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím. 
 
2. Poplatok sa vyrubuje na kalendárny rok alebo ako  súčin sadzby poplatku na  
    kalendárny deň a počtu kalendárnych dní  v zdaňovacom období. 
 
3. Splatnosť poplatku je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti  
    rozhodnutia. 
 
4)  Spôsoby vyberania poplatku: 
      a) v hotovosti do pokladne obecného úradu 
      b) bezhotovostným platobným stykom do VÚB na účet obce. 
      c) za drobný stavebný odpad v hotovosti pri odovzdaní drobného stavebného odpadu  
          na mieste určenom obcou /prípadne po vystavení dokladu na obecnom úrade/  
          a následne bude poplatníkovi vydaný príjmový pokladničný doklad. 
 
 

§ 6 
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 
1. Obec poplatok zníži alebo odpustí u poplatníkov nasledovne: 
 
    a) vráti poplatok alebo pomernú časť poplatku osobám, ktorým zanikne  
        v zdaňovacom období povinnosť platiť poplatok z dôvodu zmeny trvalého alebo  
        prechodného pobytu alebo úmrtia na základe predložených dokladov  
        /potvrdenie o pobyte, úmrtný list/ a na základe ohlásenia poplatníka. 
 
     b) vráti poplatok, zníži alebo odpustí poplatok u poplatníkov,  ktorí sa zdržiavajú  
          mimo územia trvalého pobytu (napr. v zahraničí) alebo, že  nehnuteľnosť, ktorú 
          sú oprávnení  užívať, neužívajú  viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní, po 
          predložení týchto dokladov: povolenie k pobytu, víza, pracovné povolenie 
          v zahraničí, pracovná zmluva, čestné vyhlásenie úradne overené. 
  
     c) poplatok sa môže odpustiť na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva  
          u poplatníkov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Prosačov, avšak v obci sa  
          nezdržiavajú a ich pobyt nie je známy. 
     
            
 
 
 
 



   

 

 

§ 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,  
    postupuje sa podľa 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 a zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení  
    neskorších predpisov. 
 
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
    drobné stavebné odpady na území obce Prosačov  bolo prerokované na zasadnutí   
    obecného  zastupiteľstva dňa 11.12.2015 , schválené uznesením obecného  
    zastupiteľstva číslo 32/2015 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016. 
 
3. Dňom účinnosti tohto  všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne  
    záväzné nariadenie obce Prosačov č. 3 /2013 zo dňa 14.12.2013 o miestnom  
    poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Prosačov. 
 
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné  
    zastupiteľstvo obce Prosačov. 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Šoltés Ján 
                             starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh VZN:              vyvesený dňa:  18.11.2015      zvesený dňa: 8.12.2015 
 
VZN schválené:       11.12.2015 
 
Schválené VZN:       vyvesené dňa: 14.12.2015        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


