
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Otrokovce na základe originálneho výkonu 

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

neskorších predpisov v spojení s ustanovením podľa § 83 zákona 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 Dolné Otrokovce  

toto 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA 

 

č.  3/2022 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Dolné Otrokovce 

 

Návrh  všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 30.11.2022 

Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej 

tabuli obce  dňa : 

30.11.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 30.11.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 09.12.2022 

Pripomienky zasielať  

- písomne na adresu: Obec Dolné Otrokovce, Dolné Otrokovce 44, 920 61 

- elektronicky na adresu: starosta@dolneotrokovce.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ dňa: 15.12.2022  schválené uznesením č.  5/15.12.2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  16.12.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2023 
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§ 1 

Úvodné ustanovenia 

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 

ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobné podmienky 

ukladania miestneho poplatku za komunálne odpady a poplatok za  drobné stavebné 

odpady (ďalej len „poplatok“)  na území obce Dolné Otrokovce. 

 

2) Zdaňovacím obdobím miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady je kalendárny rok. 
 

§2 

Základné ustanovenia 

 
Obec Dolné Otrokovce týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

§3 

Predmet úpravy VZN 
 

1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho 

ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. 

 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu 

b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku 

c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

3) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

 

 

§ 4 

Sadzba dane 
 

1) Sadzba  poplatku je 0,0959 € za osobu a kalendárny deň.  

 

2) Pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podnikajú a vytvárajú komunálny odpad 

v obci Dolné Otrokovce, tvorí výšku poplatku súčin objemu užívaných smetných 

nádob, počtu vývozov v roku a sadzby poplatku.  Sadzba  poplatku je  0,016 €  za 

liter komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na rok. 

3) Poplatníkovi, ktorý je vlastníkom, spoluvlastníkom alebo oprávneným užívateľom 

nehnuteľnosti v obci Dolné Otrokovce, nemá v obci trvalý pobyt a uvedenú 

nehnuteľnosť využíva iba za účelom rekreácie alebo na podobný účel, určuje obec 

poplatok vo výške 0,0959 €  za osobu a kalendárny deň.  
 



 3 

§ 5 

Postup obce pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia 

poplatku 

 
1) Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok podľa § 4 ods. 1 písm. 

a) a dos. 2 tohto VZN rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je 

splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

2) Obec môže určiť platenie poplatku podľa § 4 ods 1 písm. a) a ods. 2 tohto VZN 

v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou 

v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

3) Poplatník môže zaplatiť poplatok: 

a. na účet správcu dane 

b. hotovosťou do pokladne 

c. poštovou poukážkou 

 

§ 6 

Vrátenie poplatku 
 

1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, a preukáže splnenie podmienok na 

vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

 

2) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo pomernej časti sú: 

a. písomná žiadosť o vrátenie poplatku 

b. musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého, resp. prechodného 

pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.) 

 

 

§ 7 

Zníženie a odpustenie poplatku 
 

1) Správca dane na základe žiadosti poplatníka, poplatok v príslušnom zdaňovacom 

období zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže  na 

základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval v obci 

Dolné Otrokovce.  

 

2) Podkladom pre preukázanie dôvodov odpustenia poplatku v príslušnom zdaňovacom 

období je:  

- potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru 

- potvrdenie o štúdiu v zahraničí 

- potvrdenie o pobyte v zahraničí 

 

3) Podkladom pre preukázanie dôvodov zníženia poplatku v príslušnom zdaňovacom 

období o 30 %: 

- potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci na území SR 

 

4) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 
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31.12. príslušného kalendárneho roka a nepredloží príslušné podklady, nárok na 

odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.   

 
 

§ 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Dolné Otrokovce 

prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce  Dolné Otrokovce.  

 

2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný 

kontrolór obce Dolné Otrokovce . 

 

3) Pokiaľ v tomto VZN 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 v znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

4) Na tomto VZN obce Dolné Otrokovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dolných 

Otrokovciach dňa 15. 12. 2022. 

 

5)  Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dolných 

Otrokovciach. 

 

6) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 1/2020. 

 

7) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023. 

 
 

 

 

 

                                                                                             Bc. Biščiaková Katarína 

                                                                                        starostka obce Dolné Otrokovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


