Obec Večelkov, v súlade s ustanoveniami § 6 odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade s ustanoveniami §77
odsek 5 a §83 odseky 1, 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o
miestnych daniach“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 2/2021
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
§1
Určenie poplatku
1. Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce.
2. Poplatníkom je :
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo osoba, ktorá je na území
obce oprávnená užívať nehnuteľnosť uvedené v § 77 ods. 2 písm. a/ zákona č. 582/2004 Z. z.,
b) právnická osoba oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ oprávnený užívať nehnuteľnosť 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) 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.
4. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka,
ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá
sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj
ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná oznámiť obci.
§2
Sadzba poplatku
1. Na území obce Večelkov je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
2. Obec ustanovuje sadzbu poplatku pre zavedený množstvový zber komunálnych odpadov pri
frekvencii 26 odvozov za rok a pri použití zbernej nádoby s objemom 120 l, označenej jedným
žetónom : 0,0208 € / liter t. j.: cena žetónu za jednu 120 litrovú smetnú nádobu je 2,50 €.
3. Povinný minimálny počet vývozov (žetónov ) na jednu osobu 6 žetóny / kalendárny rok. V prípade,
že domácnosť resp. právnická osoba, podnikateľ bude potrebovať v jednom termíne vývozu

zlikvidovať väčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa mu nezmestí do nádoby , je
možné si zakúpiť na obecnom úrade čierne PVC vrece s logom Brantner za 0,30 € / ks. Takéto čierne
PVC vrece sa pri vývoze musí označiť jedným žetónom a bude evidovať a počítať ako vyvezená zberná
nádoba s objemom 120 l . Iné vrecia nebudú vyvezené.
4. Ročný poplatok pre množstvový zber komunálneho odpadu sa určuje ako súčin frekvencie odvozov,
sadzby a objem zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným množstvovým zberom
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
§3
Vyúčtovanie poplatku
1. Množstvový zber sa preukazuje uzatvorením dohody – DOHODA o využívaní a vyúčtovaní
množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / ďalej len DOHODA/ Príloha
č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2. Poplatníci, ktorí využívajú množstvový zber sú povinní do 31.01. zdaňovacieho obdobia a v priebehu
zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať správcovi poplatku, že
využívajú množstvový zber.
3. Pri zmene alebo ukončení využívania množstvového zberu je poplatník povinný túto skutočnosť
oznámiť prostredníctvom zmeny alebo ukončenia DOHODY do 30 dní odo dňa kedy tieto skutočnosti
nastali.
§4
Splatnosť a lehota zaplatenia poplatku
1. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Poplatník uhradí poplatok za množstvový zber komunálnych odpadov bezhotovostne na účet obce,
alebo v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade obce.
§5
Drobný stavebný odpad
Obec v súlade s § 81 ods.20 zákona 79/2015 Z. z. zavádza množstvový zber drobného stavebného
odpadu ( DSO) bez obsahu škodlivín.
1. Nakoľko obec nedisponuje zberným dvorom, je v obci zavedený mobilný zber a preprava drobných
stavebných odpadov.
2. Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať na miestach v stanovenom termíne, ktoré obec určí
v harmonograme zberu a vopred vyhlási v miestnym rozhlasom Prostredníctvom mobilného zberu
môžu občania na vopred vyhlásenom mieste v stanovený deň odplatne odovzdať drobný stavebný
odpad do pristavenej zbernej nádoby.
3. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
4. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo,
kovy, plasty, papier a lepenku.
5. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob/vriec na zmesový komunálny odpad alebo
vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby/vrecia).
6. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov môže
len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.

§6
Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady
Obec ustanovuje sadzbu poplatku pre množstvový zber drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín : 0,080 € / kg.
§7
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Správca dane poplatok v zdaňovacom období odpustí, ak poplatník v určenom období sa dlhodobo
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo
dvanásť mesiacov zdaňovacieho obdobia.
2. Podmienkou na odpustenie poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, že
poplatník sa zdržiava alebo zdržiaval v zdaňovacom období dlhodobo v zahraničí:
- dokladom sú všetky hodnoverné doklady preukazujúce túto skutočnosť (potvrdenie príslušného úradu
o pobyte v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce v zahraničí, potvrdenie o štúdiu
v zahraničí, čestné vyhlásenie poplatníka o tom, že poplatník sa zdržiava alebo zdržiaval dlhodobo
v zahraničí).
3.V prípade, že doklady zo zahraničia uvedené v ods. 2 tohto nariadenia nie sú v slovenskom jazyku,
je potrebné k dokladom predložiť aj preklad. Obec nepožaduje úradne overený preklad.
§8
Záverečné a spoločné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto 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 na zákon
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2. Návrh VZN bol zverejnený od 25.11.2020 do 10.12.2020
3. Na tomto Návrhu všeobecne záväznom nariadení obce Večelkov sa uznieslo OZ vo Večelkove dňa
14.12.2020
4. VZN schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Večelkov dňa 14.12.2020 uznesením č. 88
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021

Tibor Kovács
starosta obce

