
 

 

Návrh VZN zverejnený na vyhláškovej tabuli 

Obecného úradu Komjatice dňom 23.11.2020. 

Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť  

10 dňová lehota počas ktorej môžu FO a PO 

uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, 

elektronicky alebo ústne do zápisnice na 

Obecnom úrade Komjatice v kancelárii prednostu 

Obecného úradu Komjatice. 

Návrh VZN zvesený dňa 10.12.2020 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Komjatice 

 
 

č. 1/2020 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Všeobecne záväzné  nariadenie obce Komjatice 

 

č. 1/2020 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice na základe samostatnej pôsobnosti podľa 

článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c) 

a podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a podľa § 77 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych poplatkoch, vydáva toto Všeobecne záväzné 

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

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie. 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR         

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že              

v nadväznosti na § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza                

s účinnosťou od 1.1.2021 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

Čl. 2 

Predmet poplatku. 

 

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 

vznikli na území obce. 

 

Čl. 3 

Poplatník. 

 

Poplatníkmi sú: 

 

a) Fyzické osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v obci, alebo ktoré sú 

oprávnené užívať, alebo užívajú na území obce 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 ktorý je evidovaný v katastri 

nehnuteľností ako vodná plocha, 

b) právnické   osoby,   ktoré   sú   oprávnené   užívať  alebo   užívajú   nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikatelia, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa na území obce na účel podnikania. 

 

 



 

 

Ak v spoločnej domácnosti žije spolu viac poplatníkov, obec poplatok vyrubí 

rozhodnutím zástupcovi domácnosti. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilí na právne úkony 

plní v plnom rozsahu jeho zákonný zástupca, pripadne opatrovník. Povinnosti poplatníka 

nesmie na seba za iného prevziať osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia 

Slovenskej republiky alebo je nezvestná.  Tieto skutočnosti je potrebné oznámiť obci. 

Čl. 4 

Určenie, vyrubenie a splatnosť poplatku . 

 

Správca dane Obec Komjatice (ďalej len správca dane) ustanovuje sadzbu poplatku 

nasledovne: 

 

a) Poplatok pre fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Komjatice je vo výške  

0,0685 € za osobu a kalendárny deň.                                      

Poplatok za zdaňovacie obdobie na 1 osobu je 25,00 €. 

Poplatok je možné zaplatiť na základe doručeného rozhodnutia: 

- v hotovosti v pokladni obecného úradu, 

- bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet obce, 

- poštovou poukážkou na účet obce. 

 

b) Fyzické osoby ktoré nemajú v obci trvalý pobyt a vlastnia v obci nehnuteľnosť, 

alebo majú v obci prechodný pobyt si môžu vybrať spôsob platby za komunálny 

odpad: 

1. Poplatok je vo výške  0,0685 € za osobu a kalendárny deň.                                      

Poplatok za zdaňovacie obdobie na 1 osobu je 25,00 €. 

Poplatok je možné zaplatiť na základe doručeného rozhodnutia: 

- v hotovosti v pokladni obecného úradu, 

- bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet obce, 

poštovou poukážkou na účet obce. 

Tento spôsob platby za komunálny odpad si musí poplatník nahlásiť na obecnom 

úrade do konca januára príslušného kalendárneho roka. 

2. množstvový zber jedna nálepka v hodnote 0,0455 € za 1 liter komunálneho 

odpadu.  

U nádoby 110 l jedna nálepka v hodnote 5,00 €.   

U väčších nádob adekvátny počet nálepiek podľa objemu nádoby. 

Nálepky bude možné zakúpiť si podľa potreby v pokladni obecného úradu. 

 

c) Poplatok obec vyrubuje rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie v dvoch splátkach: 

- prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia,  

- druhá splátka je splatná do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. 

 

d) Fyzickým osobám s trvalým pobytom v obci Komjatice a fyzickým osobám ktoré 

nemajú v obci trvalý pobyt a vlastnia v obci nehnuteľnosť, alebo majú v obci 

prechodný pobyt  a rozhodli sa pre ročný poplatok bude po zaplatení 1 splátky 

poplatku vydané označenie (nálepka, čip), ktorým sa označí zberná nádoba 

v domácnosti.  

Počet zberných nádob je stanovený podľa počtu osôb žijúcich v jednej domácnosti: 

- 1 až 4 osoby v domácnosti budú mať nárok na 1 smetnú, 

- 5 až 8 osôb v domácnosti  budú mať nárok na 2 smetné nádoby, 



 

 

- 9 a viac osôb v domácnosti budú mať nárok na 3 smetné nádoby. 

 

e) Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je zavedený množstvový zber, 

jedna nálepka v hodnote 0,0455 € za 1 liter komunálneho odpadu.  

U nádoby 110 l jedna nálepka v hodnote 5,00 €.   

U väčších nádob adekvátny počet nálepiek podľa objemu nádoby.  

Nálepky bude možné zakúpiť si podľa potreby v pokladni obecného úradu. 

 

f) Zber komunálneho odpadu sa vykonáva v týždňových intervaloch. 

 

g) Za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín dovezený do zberného dvora sa 

platí poplatok vo výške 0,030 € za 1 kg.  

 

h) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad na domácnosť znáša občan. 

Zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad si môže občan zakúpiť na obecnom 

úrade v sume 15,00 €.  

 

i) Poplatok za vyvezenie bioodpadu, alebo stavebného odpadu fyzickým osobám -   

nepodnikateľom je  16,00 € za 1 vlečku.  

 

Čl. 5 

Zníženie alebo odpustenie poplatku. 

 

a) Správca dane Obec Komjatice na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za 

ktoré poplatník správcovi dane preukáže zaplatenie poplatku za odvoz 

komunálneho odpadu v inom meste alebo obci, kde sa dlhodobo zdržiava.  

Potvrdenie o zaplatení poplatku predloží poplatník v príslušnom kalendárnom 

roku. 

Poplatok sa odpustí poplatníkovi u ktorého bolo zistené, že trvalý pobyt v obci je len 

formálny, miesto pobytu nie je známe, alebo je bezdomovec. 

 

b) Obec Komjatice na základe žiadosti poplatok odpustí v prípade ak sa poplatník 

v obci nezdržiava alebo sa nezdržiaval viac ako 300 dní v zdaňovacom období na 

území obce. 

Podkladmi pre odpustenie poplatku sú: 

- potvrdenie zamestnávateľa, 

- potvrdenie o ubytovaní (nájomná zmluva, potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie 

o zaplatení poplatku za komunálny odpad), 

- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti,  

- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby, 

- čestné prehlásenie ak sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, potvrdenie o prechodnom 

pobyte v zahraničí 

- potvrdenie o štúdiu v zahraničí. 

V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, je potrebné 

priložiť aj preklad. 

 

c) Obec poplatok zníži o 50%  poplatníkovi FO s trvalým pobytom v obci Komjatice, 

ktorý sa nezdržiava alebo nezdržiaval viac ako 180 dní v zdaňovacom období na 

území obce. 

Podkladmi pre odpustenie poplatku sú: 



 

 

- potvrdenie zamestnávateľa, 

- potvrdenie o ubytovaní (nájomná zmluva, potvrdenie o ubytovaní, LV o 

vlastníctve rod. domu alebo bytu), 

- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti,  

- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby, 

- čestné prehlásenie ak sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, potvrdenie o prechodnom 

pobyte v zahraničí 

- potvrdenie o štúdiu v zahraničí. 

V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, je potrebné 

priložiť aj preklad. 

 

d) Obec zníži poplatok o 50% poplatníkovi fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci 

Komjatice staršiemu ako 65 rokov (veková hranica sa počíta k 1. januáru 

zdaňovacieho obdobia). 

 

e) Obec zníži poplatok o 50% poplatníkovi fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci 

Komjatice mladšiemu ako 6 rokov (veková hranica sa počíta k 31. decembru 

zdaňovacieho obdobia). 

 

f) Obec ako správca dane poskytne poplatníkovi len jeden druh zníženia poplatku. 

 

g) Zníženie poplatku nebude poskytnuté poplatníkovi, ak má poplatník voči obci ako 

správcovi dane nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

 

h) Ak obec ako správca dane, sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol 

poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv 

na zmenu výšky poplatku, alebo na zánik poplatkovej povinnosti, upraví výšku 

poplatku podľa okolností, ktoré nastali. 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenie. 

 

a) Toto VZN obce Komjatice č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 

11.12.2020, Uznesením č.  137/10122020.  

 

b) Týmto VZN sa ruší a nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2016 o  

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Komjatice, zo dňa 15.12.2016.  

 

c) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 

 

            

        Peter Hlavatý 

        starosta obce 

  

Vyvesené po schválení: 11.12.2020 

 

Zvesené po schválení: 


