
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 

obce Kozelník 
 

č. 2/2022 
 O miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Obec  KOZELNÍK v súlade s ustanovením § 6 ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6 a 7 § 

8 ods. 2 a 4§ 4, §12 ods.2 a 3 §16 ods. 2 a 3, §17 ods.2,3, 4 a 7, § 17a, § 98,  § 98 b 

ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods.5 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 vydáva toto 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  obce Kozelník 

 č.   2/2022 

 

O MIESTNYCH POPLATKOCH ZA KOMUNÁLNE ODPADY  
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 
§ 1 

Určenie poplatku 

 

1. Poplatok za komunálny odpad sa určuje na obdobie jedného kalendárneho 

roka. Poplatok za drobný stavebný odpad môže byť vyrubený viackrát ročne. 

2. Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona 582/2004    

Z. z. v znp, ktorý má v obci trvalý alebo prechodný pobyt  ako súčin sadzby 

poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období. 

3. Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona 582/2004    

Z. z. v znp, ktorý nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt a užíva v obci 

chalupu/ rodinný dom na iný účel ako na podnikanie ako súčin sadzby 

poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období 

4. Ak poplatník podľa § 77 ods. 7 zákona 582/2004 Z. z. v znp. plní povinnosti aj 

za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu 

súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti. 

5. právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa 

podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona 582/2004 Z. z. v znp sa poplatok určuje ako 

súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období 

a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov. 

 

 

§ 2 

Sadzba poplatku 

 

 Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku takto: 



1) u fyzickej osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona 582/2004 Z. z. v znp , 

ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá na území obce 

vlastní alebo je  oprávnená užívať chalupu /rodinný dom,  

 

a) za komunálny odpad vo výške 25,00€  za jeden kalendárny rok  t. j. 

0,0684 € za jednu osobu a deň,  

 

b) za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín vo výške 0,050€ za 

kilogram 

2) u  právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť   

nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie vo výške 

25,00 € za jeden kalendárny rok, t. j. 0,0684 € na deň, 

        

3) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa na území obce na účel podnikania 25 € za jeden kalendárny rok, t. j. 

0,0684€ na deň, 

 

4) V prípade, že fyzická alebo právnická osoba požiada o množstvový zber, 

správca dane určuje  poplatok  ako súčin frekvencie odvozov, sadzby 

a objemu zbernej nádoby, ktorú daňovník užíva v súlade so zavedeným 

systémom zberu komunálnych odpadov. Sadzba za 1 liter komunálneho 

odpadu je určená vo výške 0,05€. 

 

§ 3 

Ohlasovacia povinnosť 

 

1. Poplatník je povinný si splniť ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona 

582/2004  Z. z. v znp. do 30 dní: 

a) od vzniku povinnosti platiť poplatok 

b) odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej 

povinnosti 

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

v prípade, že došlo k zmene už ohlásených údajov. 

2. Poplatník ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej 

domácnosti (tzv. platiteľ) je povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť 

údaje    a každého poplatníka, za ktorého plní poplatkovú povinnosť a ktorý 

má v nehnuteľnosti trvalý resp. prechodný pobyt alebo užíva, alebo má 

oprávnenie užívať nehnuteľnosť platiteľa 

3. Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej 

povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný uviesť počet 

kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých mal alebo 

bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých 

nehnuteľnosť v obci užíval, bude užívať alebo je oprávnený užívať, ako aj iné 

rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi tieto 



skutočnosti. 

4. Poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ je povinný v ohlásení uviesť: 

a)  obchodné meno, plný názov 

b)  IČO, ak je poplatník fyzická osoba, ktorá podniká, rodné číslo 

c)  adresu sídla, miesto podnikania, miesto prevádzok na území obce 

d)  údaje o štatutárnom zástupcovi alebo o splnomocnenom zástupcovi 

e)  číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť 

f)  počet zberných nádob 

g)  výpis z obchodného registra, živnostenský list alebo inú listinu, na 

základe ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť 

5. Ak poplatník podáva obci ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona 582/2004 Z. z. v 

znp, predloží spolu s ohlásením aj potvrdenie preukazujúce odôvodnenie 

ohlásenia. 

6. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet 

poplatku, správca vychádza z posledných jemu známych údajov. 

 

       

§ 4 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 

1) Poplatok za komunálny odpad, okrem poplatku za množstvový zber a drobný 

stavebný odpad obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie 

obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia.  

2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec 

vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku 

poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec 

vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa ods. 1 

alebo 2. 

4) Poplatník môže  uhradiť  poplatok v dvoch rovnakých splátkach 31. 5. a 30. 9.   

 

5) Vyrubený poplatok  môže poplatník zaplatiť aj naraz v lehote prvej splátky. 

 

6) Poplatník môže uhradiť poplatok v hotovosti alebo na účet obce. 

 

 

§ 5 

Oslobodenie od poplatku 

 

1) Správca dane na základe žiadosti poplatok odpustí   za   obdobie, za ktoré 

poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava 

alebo nezdržiaval na území obce. Poplatník si nárok na oslobodenie musí 



uplatniť za každé zdaňovacie obdobie zvlášť. 

2) Podkladom na uplatnenie oslobodenia podľa ods.1 je hodnoverný doklad, 

z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v rámci zdaňovacieho 

obdobia mimo obce. Takýmto podkladom je najmä: 

 

a) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období 

vykonáva prácu mimo obce  (nie pracovná zmluva), vrátane dokladu, 

ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce,  

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

c) potvrdenie o štúdiu v zahraničí, 

d) potvrdenie o dennom štúdiu mimo obce  vrátane dokladu o ubytovaní, 

e) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka 

v zahraničí, 

f) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území, 

vrátane dokladu o zaplatení, resp. potvrdením správcu dane v mieste 

zaplatenia poplatku. 

 

3) Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 2, musí byť zhodný so 

zdaňovacím obdobím, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na oslobodenie od  

poplatku a z dokladu musí byť zrejmé od kedy a do kedy je poplatník  mimo 

obce. V prípade, že z dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní pobytu 

poplatníka mimo obce, správca dane môže vyzvať poplatníka o jeho 

doplnenie, resp. o predloženie iného dokladu. 

4) V prípade, že doklad podľa ods.2 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, 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. 

 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o  miestnych poplatkoch za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa zrušuje VZN  č. 5/2015 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vydané 

v obci Kozelník. 

 

1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 

a miestnych poplatkoch sa zrušuje VZN obce Kozelník č. 5/2015 o miestnych 



daniach a miestnych poplatkoch ako aj dodatok č. 1 z roku 2019  a č. 2 z roku 

2021. 

    

Návrh VZN vyvesený dňa: 28. 11. 2022 

Návrh VZN zvesený dňa: 14.12. 2022 

 

VZN vyvesené dňa: 15. 12. 2022 

VZN zvesené dňa:  31.12.. 2022 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa  1. 1. 2023 

 

 

   Starostka obce 

                                 Ing. Soňa Pallayová      


