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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cerová 

č. 4/2019 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Prvá časť 
 

§1 

Druhy miestnych daní 

 
 (1)  Obecné zastupiteľstvo v Cerovej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2021 tieto poplatky 

nasledovne: 

 

 

                                                               Ôsma časť 
 

§ 31 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

(1) Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunulánym odpadom, činnosti 

nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené 

nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa 

osobitného predpisu. 

 

(2)  Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je : 

       a)  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. 

      b)  právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na iný účel ako na podnikanie, 

      c)  podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania. 

(3) Poplatok je splatný do 31.marca príslušného roka. 
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§ 32 

Sadzba poplatku 
 (1)  Sadzba poplatku za liter komunálneho odpadu pri zavedenom množstvovom zbere je : 
 

Sadzba poplatku  €/l Objem zbernej nádoby v l  Počet vývozov za rok 
0,0270 110 12 

0,0145 110 26 

0,0270 120 12 

0,0145 120 26 

0,0148 240 12 

0,0089 240 26 

0,0132 1100 26 
 

(2)  Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového zberu, 

správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,017 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez 

obsahu škodlivín. 

 

§ 33 

Určenie poplatku 
 (1) 

Objem zbernej nádoby v l Frekvencia vývozu za rok  Poplatok €/rok 
110 l 12 x 36 € 

110 l 26 x 43 € 

120 l 12 x 36 € 

120 l 26 x 43 € 

240 l 12 x 43 € 

240 l 26 x 56 € 

1100 l 26 x 390 € 
 

 
 
(2) Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nemá zbernú nádobu, nemá v obci trvalý pobyt a je 

v obci vlastníkom stavby, ktorú využíva ako chalupu a na rekreáciu, má určený ročný 

poplatok vo výške 20,- €. 

 

(3) Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nemá zbernú nádobu, nemá v obci trvalý pobyt a je 

v obci vlastníkom stavby, ktorú nevyužíva na bývanie ani na rekreačné účely, má k dispozícii 

4 vrecia a určený ročný poplatok vo výške 12,-€ za nehnuteľnosť. 

 

(4)  Fyzická osoba, vlastník rekreačnej chaty v chatovej oblasti Sokolské chaty má určený ročný   

       poplatok vo výške 30,- €. 

 

(5)   Poplatok za drobný stavebný odpad vzniknutý z drobných udržiavacích prác v domácnosti sa  

        určuje ako súčin sadzby poplatku a skutočne odovzdaného odpadu uloženého na skládke v   

        Cerovej na základe vážneho lístka. 
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§ 34 

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“/, ak je poplatníkom osoba podľa § 31 ods. 2 písm.  

             b) alebo c) tohto VZN názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,    

             identifikačné číslo, 

        b)  identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7  

             zákona č. 582/2004 Z.z., 

        c)  uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku. 
 
 

§ 35 

Vrátenie, zníženie a odpustenie 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. Poplatník je povinný podať písomnú žiadosť 

o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti na obecný úrad a to v lehote do 30 dní, 

odkedy poplatníkovi zanikla poplatková povinnosť. Ak si v zdaňovacom období poplatník 

neuplatní nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti do 30 dní, odkedy mu 

zanikla poplatková povinnosť, nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

poplatníkovi zaniká. Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti si môže uplatniť 

poplatník, ktorý nemá nedoplatky na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

Podkladom preukazujúcim splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo pomernej časti 

sú doklad o predaji nehnuteľnosti alebo doklad o prenájme nehnuteľnosti inej osobe. Obec 

vráti zaplatený poplatok alebo jeho pomernú časť do 30 dní od podania kompletnej 

žiadosti formou určenou poplatníkom v žiadosti. 

2. Obec zníži poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na 

zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, že viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.  

Podkladom na peukázanie dôvodov zníženia poplatku v príslušnom zdaňovacom období 

je: 

- potvrdenie o ubytovaní študenta mimo obce v akutálnom školskom roku, 

- potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru s úradným 

prekladom do slovenského jazyka (neplatí pre zamestnávateľa z Českej republiky), 

- potvrdenie o trvaní pracovného vzťahu s určením miesta výkonu práce mimo územnia 

obce a doklad o ubytovaní z inej obce, 

- potvrdenie o návšteve školy mimo územia Slovenskej republiky, 

- potvrdenie nápravno-východného zariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia 

slobody, 

- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou  

                  formou 

- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou. 
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Uvedené podklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením, žiadateľ je povinný ich 

predložiť obci do 31. januára príslušného roka. Obec poníži poplatok o sumu 2,00 € v 

domácnosti, bez ohladu na počet osôb v domácnosti, veľkosť zbernej nádoby a frekvencie 

vývozu. 

 

 

 

§ 36 

Spôsob vyberania miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 

odpady 
 (1)   Vyrúbené miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady možno 

uhradiť : 

   a)   v hotovosti do pokladnice Obecného úradu Cerová, 

   b)   poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet Obce Cerová  

          IBAN:  SK27 0900 0000 0051 6752 0190 s uvedením správneho variabilného symbolu. 
 
 

Deviata časť 
 
 

§ 36 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
 (1)   Dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku sa mení VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

(2)   Obecné zastupiteľstvo sa na všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  uznieslo dňa  .............  uznesením č. 

............ 
 

§ 37 

Účinnosť  
 

(1) Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2021. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
                                                                                                                          Ing. Ján Čerešník 

                                                                                                                           starosta obce 

 
 
  

 


