
Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľ č. 5/2016 
o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

       
Obec Sokoľ, Obecné zastupiteľstvo v Sokoli v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 
a súvisiacich ustanovení 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  
 

sa uznieslo na vydaní tohto 
všeobecne záväzného nariadenia Obce Sokoľ 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
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 a zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

§ 2 
Základné ustanovenie 

Obec Sokoľ týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2017 miestny poplatok za  

a) zmesový komunálny odpad 
b) drobný stavebný odpad.  

§ 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. a zákona č. 79/2015. 

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 
Sadzby poplatku 

1. Sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Sokoľ trvalý pobyt, alebo 
prechodný pobyt, alebo je na území obce Sokoľ oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, 
pozemnú stavbu alebo jej  časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, 
trvalý trávnatý porast na iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce Sokoľ okrem 
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha sadzbu vo 
výške 0,0521 za osobu a kalendárny deň.  

2. Obec Sokoľ stanovuje pri množstvom zbere sadzbu je 0,078 € za 1 kilogram drobného stavebného 
odpadu bez obsahu škodlivín.  

 
§ 5 

Určenie poplatku  
1) Pre poplatníka podľa § 77 odst. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 sa poplatok za komunálny odpad určí 

ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo 
bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva 
alebo je oprávnený ju užívať. (poplatok = sadba poplatku x počet dní = 0,0521x 365 = 19 Eur). Ak 
poplatník plní povinnosť aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu 
súčtu poplatku za všetkých členov domácnosti.  

2) Pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) sa poplatok za komunálny odpad určí ako súčin sadzby 
poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie odpadov. 
Ukazovateľ dennej produkcie odpadov (ďalej len „Uk“) odpadov  
 

3) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet 
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s 
poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom 
vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny 



orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je 
oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do 
počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len „priemerný počet zamestnancov“), a 
b) priemerného počtu 

miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, 
ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, 
kaviarenské alebo iné pohostinské služby, 

 (Uk= priemerný počet osôb  + počet miest (sedení/lôžka).  
(Poplatok = sadzba poplatku x počet dní x Uk) 

4) Pre poplatníka sa poplatok za drobný stavebný odpad určí ako súčin sadzby poplatku a množstva 
drobného stavebného odpadu. Množstvo drobného stavebného odpadu bez škodlivín poverený 
zamestnanec obce určí vážením.  

 
§6 

Oznamovacia povinnosť 
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 
dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej 
len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa zákona č. 582/2004 Z.z. § 77 ods. 7 aj 
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 
písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo 
miesto podnikania a identifikačné číslo, 

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona č. 582/2004 Z.z., predložiť aj 

doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu 
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. 
 
 

§ 7 
Vyrubenie poplatku a splatnosť 

(1) Poplatok 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 odseku 1 alebo odseku 2. 

(4) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou 
v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím 
obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

 
§ 8 

Vrátenie poplatku 
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi  

a) na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho 
obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti do 30 dní 
odo dňa doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie 

b) ktorý uhradil vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti 
o jeho vrátenie 

2. Správca poplatku nevráti pomernú časť poplatku ak je nižšia ako 3,- Eur.  
3. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce 
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého pobytu  resp. prechodného pobytu, zánik 

práva užívania nehnuteľností a pod.  
§ 9 

Zníženie poplatku 
1. Správca poplatku poplatok zníži o 30 %, za obdobie, ktoré poplatník preukáže, že viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období sa nedržiava alebo sa nezdržiaval na územní Obce Sokoľ  
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní 
b) potvrdenie školy o dennom štúdiu v prípade štúdia mimo územia SR 



2. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 
predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným 
vyhlásením poplatníka. 

3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok 
na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 

4. Obec zníži poplatok v súlade s § 4 odst. B automaticky na osobu staršiu ako 62 rokov s trvalým 
pobytom v obci, občanom s trvalým pobytom,  ktorí sú v hmotnej núdzi po preukázaní uvedenej 
skutočnosti a dôchodcom s trvalým pobytom v obci, ktorí v zdaňovanom roku dovŕšia vek 62 rokov. 
.  

§ 9 
Odpustenie poplatku 

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane 
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa 
nezdržiaval na území obce Sokoľ. 

2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní 
pobytu poplatníka mimo obce Sokoľ, a to : 
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu 
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou 
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou 
d) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu 

s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní 
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 

predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným 
vyhlásením poplatníka. 

4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok 
na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

 
§ 10 

Postup obce proti tvrdosti zákona 
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený 
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. O odpustení poplatku rozhoduje starosta obce Sokoľ. 
 

§ 11 
Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sokoľ č.08/2015 
 
 

§ 12 
Záverečné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoli sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa uznesením č. 
147/2016  a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017. 
 
 
   
 
                                                                                                           Ing. Martina Dutková, PhD.  
          starostka obce  
 
Dátum zverejnenia na úradnej tabuli:14.12.2016 
 


