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Všeobecne záväzné nariadenie  
Obce Červený Kláštor 

číslo 5/2021 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov: 
 
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 29.11.2021 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa: 29.11.2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 29.11.2021 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 13.12.2021 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 14.12.2021 

 

Pripomienky zasielať: 

• písomne na adresu: Obec Červený Kláštor, Obecný úrad, Červený Kláštor s.č. 65, 059 06 Červený 
Kláštor 

• elektronicky na adresu: obecck@orangemail.sk resp. do el. schránky obce 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 
podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Na rokovaní OZ v Červenom Kláštore: 14.12.2021 
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce: 15.12.2021 
VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2022 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Červený Kláštor č. 5/2021  
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 
 Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kláštore podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) v spojení s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 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 (ďalej len zákon 
o miestnych daniach) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“): 

§ 1 
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Predmet dane 
 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok ) sa platí za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

 
§ 2 

Poplatník  
 1. Poplatníkom poplatku je  fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 

obce oprávnená užívať alebo užíva 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 a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako 
vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“ ),  

2.  Ak má poplatník  v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má 
poplatník 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.  

3.  Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom 
podľa odseku 1, ak na jeho základe 
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,  
b) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s 
poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo 
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu 
poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo 
drobné stavebné odpady. 

 4. Ak viacero poplatníkov  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.   

§ 3 
Platiteľ 

 
 1.   Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre Obec vyberá a za vybraný poplatok ručí 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový 
dom,  poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom 
poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, Obec určí spomedzi 
vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre Obec vyberie,  
b) správca,  ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo Obec (ďalej len platiteľ ). 

 2.   Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku 
obci ručí platiteľ. 

 3.   Vzor určenia zástupcu pre vyberania poplatku v zmysle odseku 1 je uvedený v prílohe  č.1 tohto nariadenia.  

§ 4 
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

 Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods. 1 tohto nariadenia a zaniká 
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

§ 5 
Oznamovacia povinnosť 

1. Pre určenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného kalendárneho roka. Každý poplatník je povinný splniť si 
oznamovaciu povinnosť na Obecnom úrade v  Červenom Kláštore do 30 dní odo dňa: 
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a) vzniku povinnosti platiť poplatok, 
b) keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti. 
 
Poplatníci zapojení do množstvového zberu sú povinní oznámiť všetky skutočnosti potrebné pre určenie poplatku najneskôr 
do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Počas roka sú akceptovateľné len oznámenia pri vzniku a zániku  oplatkovej 
povinnosti. 
 
2. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo 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 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti. 
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku 
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 
 
3. Oznámenie o vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady je v prílohe č. 2 tohto nariadenia. 
 
4. Poplatníka, ktorý nesplnil oznamovaciu povinnosť vyzve správca dane na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže 
byť kratšia ako osem dní. A poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy, správca dane určí poplatok 
podľa pomôcok. Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia poplatku 
podľa pomôcok je deň určený v oznámení. Na postup správcu dane pri určovaní poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje 
daňový poriadok. 

 

§ 6 
Sadzba poplatku 

1. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je  0,0363 € za jeden liter  komunálneho odpadu, 
2. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je  0,050 € za jeden kilogram drobného stavebného odpadu, 
3. Sadzby miestneho poplatku za komunálny odpad, doporučený cyklus sú uvedené v prílohe č.4 tohto nariadenia 

 

§ 7 
Určenie poplatku 

1. Pre poplatníkov uvedených podľa § 2 ods. 1 tohto VZN s preukázaným množstvovým zberom podľa množstva 
komunálnych odpadov  je  poplatok podľa druhu zbernej nádoby a intervalu jej vývozu nasledovné:  

       - pri použití KUKA nádob 110 l /resp. vreca s logom zbernej spoločnosti/ vo výške 4,00 € (za vývoz jednej KUKA 
nádoby) 
2. Výška poplatku je daná súčinom frekvencie vývozov, sadzby a hmotnosti odpadu v zbernej nádoby, ktorú poplatník 

užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov.  Obec je povinná umožniť pôvodcom 
komunálnych odpadov individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov  z miesta určeného obcou.  
Obec  umožňuje výber zbernej nádoby 110 litrov KUKA, alebo použitia   110 litrového vreca s Logom  zbernej 
spoločnosti. 

3. Výška poplatku bola stanovená na základe nákladov obce súvisiacich so zabezpečením nakladania s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, do ktorých patrí - náklady na zber a prepravu odpadov, 
náklady na uloženie odpadov a drobných stavebných odpadov, náklady na separáciu odpadov, náklady na 
likvidáciu biologického odpadu, náklady na zabezpečenie veľkoobjemového zberu odpadov, náklady na 
zabezpečenie likvidácie nebezpečných zložiek komunálnych odpadov. 

4. Ak obec sama, alebo na základe ohlásenia podľa § 10 tohto nariadenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi 
stanovený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik alebo zmenu výšky poplatku 
alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku do 90 dní, 

5. Poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom mieste - na parcele určenej obcou Červený 
Kláštor,  poplatník zaplatí v pokladni obecného úradu v hotovosti, pričom sa poplatok platí za skutočné odovzdané 
množstvo drobného stavebného odpadu. Výška poplatku je daná súčinom sadzby a hmotnosti drobného 
stavebného odpadu 

§ 8 
Určenie intervalu vývozov 
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    1.Poplatníkovi  bývajúcemu v rodinných domoch  resp. bytových domoch sa odporučí nasledovný cyklus vývozu  
       komunálneho odpadu podľa počtu trvale prihlásených osôb nasledovné: 

a) 3 vrecia do roka 
b) 1x za 6 týždňov ..... cyklus „C“ 
c) 1x za 4 týždne........ cyklus „B“ 
d) 1x za 3 týždne.......  cyklus „A“  
 

 V prípade vzniku väčšieho množstva komunálneho odpadu je možnosť dokúpenia si  110 litrového vreca s Logom 
zbernej spoločnosti.  za hodnotu vývozu 110 litrovej KUKA nádoby. 

 
 2.  Platcovi poplatku v bytových domoch  sa odporučí cyklus vývozu komunálneho odpadu podľa počtu trvale 

prihlásených osôb . 

3.  Podľa § 39 ods. 3, písm. b) Zákona o odpadoch  obec zabezpečí najmenej dvakrát do roka zber a prepravu 
objemových odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácnosti 
s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov,   

4.  Odvoz a likvidáciu stavebných  odpadov   a odpadov z demolácií poplatníkovi   zabezpečí obec na základe jeho 
požiadavky cestou organizácie oprávnenej na túto činnosť. 

§ 9 
Splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku 

1. Poplatok určený pre poplatníka  je splatný :  

a)  jednorazovo (naraz) – v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výpočtu poplatku - vyrubený poplatok je možné 
zaplatiť v hotovosti do pokladne Obecného úradu  alebo bankovým prevodom z účtu v prospech účtu obce v VÚB 
a.s.  č. ú.: 29624562/0200 , IBAN: SK14 0200 0000 0000 2962 4562; BIC/SWIFT:SUBASKBX  

alebo 

b)  v dvoch splátkach  : 
        1.) prvá splátka je splatná v lehote    do 31.1. bežného roka 
        2.) druhá splátka je splatná v lehote  do 30.6. bežného roka 
          
 2.  Poplatník  má právo si vybrať spôsob úhrady poplatku podľa odseku 1. 

§ 10 
Zníženie a odpustenie poplatku  

 1. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiaval alebo zdržiava mimo 
kataster obce  viac ako 90 dní. 
2. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby ( t.j. 0,0066 € za za osobu a deň), alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 
obci preukáže na základe podkladov. 
3. Obec poplatok zníži : 
a) študentovi, ktorý navštevuje školu mimo obce Červený Kláštor na území Slovenskej republiky (okrem študentov 
dochádzajúcich a externe študujúcich 
b) študentovi, ktorý navštevuje školu v zahraničí 
c) poplatníkovi, ktorý sa zdržiava v zahraničí 
d) poplatníkovi, ktorý sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania alebo pobytu v inej obci 
e) poplatníkovi, ktorý je dlhodobo umiestnený v zariadení napr. domove dôchodcov, domove sociálnych služieb, v ústave pre 
výkon trestu odňatia slobody a pod. 
4. Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne. 
 5. Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na odpustenie alebo zníženie sú: 
a) potvrdenie o návšteve školy (študenti študujúci mimo obce Červený Kláštor  do 60 km doložia aj doklad o ubytovaní), 
b) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník je zamestnancom k určenému obdobiu a miesto výkonu práce poplatníka je 
mimo jeho trvalého pobytu, 
c) pracovná zmluva, 
d) nájomná zmluva, 
e) potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržuje v ich meste (obci), kde si 
zároveň uhrádza poplatok za komunálny odpad, 
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f) doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení. 
6. Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný predkladať doklady na zníženie alebo 
odpustenie poplatku každoročne s dátumom za určené obdobie. Podmienkou na odpustenie poplatku je hodnoverný doklad, 
z ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatník sa zdržiava alebo bude zdržiavať v zdaňovacom období dlhodobo mimo obce 
Červený Kláštor. Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na 
odpustenie poplatku vrátane uvedenia dátumu od kedy do kedy bol (alebo bude) mimo obce. 
7. Doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku môže podať poplatník aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, za 
ktorú plní poplatkovú povinnosť. 
8. Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch stanovený poplatok znížiť alebo 
môže tento poplatok odpustiť. 
9. Správca poplatku zníži alebo odpustí poplatok podľa § 10 ods. 1) až 3) len ak si poplatník riadne plní svoju poplatkovú 
povinnosť a nemá evidované žiadne nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobie. 
10. Pri uplatnenom množstvovom zbere komunálneho odpadu v obci sa ods. 1 až 9 §10 na poplatníka nevzťahujú. 
 
 

§ 11 
Vrátenie poplatku  

Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa 
zistenia tejto skutočnosti. 

§ 12 
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie   

 
1. Právnické a fyzické osoby oprávnené podnikať uhrádzajú náklady spojené s zberom, odvozom a likvidáciou    

komunálnych odpadov  a druhotných surovín priamo organizácii oprávnenej na túto činnosť na základe uzatvorenej 
zmluvy.  

 2. Organizácia, ktorej predmetom činnosti je  zber,  prepravu a likvidácia komunálneho odpadu a druhotných surovín 
odporučí po predchádzajúcom  prerokovaní s právnickou osobou a fyzickou  osobou oprávnenou na podnikanie  
počet a veľkosť (druh)   zberných nádob, ktoré bude daný tvorca odpadu používať na zber odpadu.  

3.     Na základe § 39 ods. 9 Zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších zmien a noviel, právnická osoba, alebo 
fyzická osoba – podnikateľ ako držiteľ komunálneho odpadu na území obce je povinná na vyžiadanie obce 
poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom  

        Vzor Oznámenia je  uvedený v prílohe č.3 tohto nariadenia. 
 

§ 13 
Konanie 

Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov 

§ 14 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Pri uplatňovaní tohto VZN sa vychádzalo zo zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. a pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia 
úprava, odkazuje sa na citovaný zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

2. Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kláštore sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 3/5 väčšinou hlasov 
prítomných poslancov dňa 14.12.2021. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1. januára 2022. 
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Červený Kláštor o miestnom poplatku 

za KO a DSO č. 2/2019, ktoré nadobudlo účinnosť 01.01.2020. 
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo Červený Kláštor na svojom zasadnutí dňa 

14.12.2021 pod číslom 8/5/2021. 
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                                                                                              Ing. Štefan D ž u r n ý 
                                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


