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OZ obce Tovarné sa uznieslo na tomto VZN na 2. zasadnutí, dňa 14.12.2022, uznesením č. 7/2022 

VZN obce Tovarné č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Tovarné bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce dňa: 15.12.2022 

VZN obce Tovarné č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Tovarné nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2023 

 

Vypracoval: PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka obce 



Všeobecne záväzné nariadenie obce Tovarné č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tovarné 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Tovarnom  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 Tovarné č. 3/2022 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Tovarné 
 

 

 

§ 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. 

 
 

§ 2 

Základné ustanovenie 

 
Obec Tovarné týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2023 miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, okrem  elektroodpadov a biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu, ktoré vznikajú na území obce Tovarné. 

 

§ 3 

Predmet úpravy Všeobecne záväzného nariadenia 
 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej aj ako „VZN“) je určenie 

náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa 

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

2. Toto VZN 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. 
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§ 4 

Poplatník 

 

1. Poplatníkom, ktorý platí poplatok je: 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je 

na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť alebo užíva byt, nebytový priestor, 

pozemnú stavbu alebo jej časť, 

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. 

2. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, poplatok platí z dôvodu 

trvalého pobytu. Ak má osoba  podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo 

prechodný a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na 

podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu  trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. 

Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) tohto VZN v obci trvalý pobyt alebo prechodný 

pobyt a súčasne je podľa odseku 1 písm. c) tohto VZN fyzickou osobou oprávnenou 

na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu 

trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje 

množstvový zber. 

3. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinnosti 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 dlho 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. 

 
 
 

§ 5 

Separovaný zber  

 
V obci Tovarné  je zavedený separovaný zber TKO pre právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikateľov. 

 
 

§ 6 

Sadzba poplatku 
 
 

1. Obec Tovarné stanovuje sadzbu poplatku 0,0412 eura za osobu a kalendárny deň. 
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§ 7 

Určenie poplatku 
 

 

1. Obec určuje poplatok na zdaňovacie obdobie ako: 

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní  v zdaňovacom období, počas 

ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 4 ods. 1 písm. a) tohto VZN v obci 

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo 

je oprávnený ju užívať, 

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa 

dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 4 ods. 1 písm. 

b) alebo písm. c) tohto VZN. 

2. Obec určuje pre účely výpočtu podľa § 79 ods. 4 zákona koeficient 1.  

3. Ukazovateľ  produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet: 

a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený 

o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený 

koeficientom ustanoveným obcou a 

b) priemerného počtu 

- hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie 

v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do 

tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt a 

- 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. 

4. V prípade väčšieho množstva komunálneho odpadu si poplatník na obecnom úrade 

zakúpi vrece na odpad s označením loga zberovej spoločnosti v cene určenej zberovou 

spoločnosťou. 
 
 

§ 8 

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 § 4 ods. 3 VZN aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak 

je poplatníkom osoba podľa § 4 ods. 1 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 §12 a 13 tohto VZN, 

predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

2. Poplatková povinnosť vzniká: 
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a) u FO dňom nahlásenia trvalého alebo prechodného pobytu na evidencii 

obyvateľstva, prípadne dňom, kedy začne skutočne nehnuteľnosť užívať na iný účel 

ako na podnikanie, pri narodení dieťaťa, 

b) u PO dňom, kedy nastane užívanie nehnuteľnosti na území obce na iný účel ako na 

podnikanie, 

c) u podnikateľa dňom, kedy nastane užívanie nehnuteľnosti na území obce na účely 

podnikania. 

3. 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. Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa 

nepovažuje uplatnenie nároku na zníženie a odpustenie poplatku. 
                      

 

§ 9 

Vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku 

 
1. Obec vyrubuje každoročne rozhodnutím poplatok podľa § 7 ods. 1 písm. a) až b) na celé 

zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné 

v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

3. 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. 

 
 

§ 10 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku  

 
1. Poplatníci platia poplatok na základe písomného predpisu doručeného obcou Tovarné. 

2. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ 

v písomnej forme od správcu poplatku: 

a) bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu poplatku, nie vkladom, 

b) hotovostnou platbou v pokladni obecného úradu v Tovarnom, 

c) poštovým peňažným poukazom na účet obce. 

 
 

§ 11 

Vrátenie poplatku 

 
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi 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. 

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce, 

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

pobytu, úmrtie) 

c) poplatník zruší podnikateľskú činnosť, pričom túto skutočnosť preukáže 

oznámením o zrušení prevádzky, oznámením o pozastavení činnosti. 
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§ 12 

Zníženie poplatku 

 
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži o 50%  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 Tovarné. Dátum 

vystavenia dokladov, ktorými poplatník preukazuje skutočnosti v ods. 2, musí byť 

zhodný so zdaňovacím obdobím, v ktorom si poplatník uplatňuje nárok na zníženie 

poplatku. 

2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne 

vyplýva počet dní pobytu poplatníka  mimo obce Tovarné, a to: 

a) potvrdenie o prechodnom pobyte, 

b) pracovná zmluva, doklad o ubytovaní,  

c) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa 

o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní v zahraničí, 

d) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní poplatníka, 

e) nájomná zmluva. 

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. 

Upustenie od predloženia dokladov je na posúdenie obecného úradu Tovarné. 

Poplatník príslušné doklady nahradí čestným prehlásením. 

4. 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. 
 

 

§ 13 

Odpustenie poplatku 

 
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 

správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa počas celého zdaňovacieho 

obdobia nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Tovarné. 

2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne 

vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Tovarné 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)   potvrdenie o umiestnení v rehoľnom zariadení, 

e)   doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, 

f)   doklad, potvrdenie o úhrade poplatku za tuhý komunálny odpad v zahraničí, 

g)   nájomná zmluva, v ktorej je jasne uvedené, že nájomca platí poplatok za vývoz   

      alebo likvidáciu tuhého komunálneho odpadu, 

h)   potvrdenie príslušného mestského alebo obecného úradu o prihlásení k plateniu   

      poplatku za tuhý komunálny odpad. 

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. 
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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. 

 

 

 

§ 14 

Zrušovacie ustanovenie 

 
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Tovarné č. 7/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
 
 
 

§ 15 

Záverečné ustanovenie 

 
Obecné zastupiteľstvo v Tovarnom sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 2. zasadnutí 

dňa 14.12.2022 uznesením č. 7/2022 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 

                  PaedDr. Kvetoslava Mižáková 

                     starostka obce   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


