
1/4 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Čemerné 
č. 1/2022 

  o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 

 

Obec Pusté Čemerné v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 77 a násl. zákona č. 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov                         
 

u s t a n o v u j e 

§ 1 
     Základné ustanovenie 

  
      Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Čemerné. 
 

§ 2 
Miestny poplatok za komunálny odpad 

 
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  ktoré vznikajú na území obce, 
okrem elektroodpadov,  použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb 
a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. 

Poplatok sa platí za: 

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom  
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje  rozšírená zodpovednosť 

výrobcov a 
d) 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, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný 
účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku 
a pozemku ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej len 
"nehnuteľnosť"),  

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. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci trvalý aj prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu 
trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je 
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu 
trvalého alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo 
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prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) 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. 
 
4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný poplatok 
ručí vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, poplatok 
vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom 
poplatku zástupca alebo správca súhlasí. 
 
5. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za 
ostaných 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, oznámi do 30 dní ako tieto zmeny nastali. 
 
6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto článku. 
                                    

§ 3 
 Sadzba poplatku 

  
1. Sadzba poplatku je: 
a)  0,034 eur za osobu a jeden kalendárny deň/ na rok 12,41 eur 
  
b)  0,034 eur za osobu a kalendárny deň za nehnuteľnosť ak vlastník nehnuteľnosti nemá na                 
     území obce trvalý a prechodný pobyt/ na rok 12,41 eur 

 
                                                  

§ 4 
Poplatok za drobný stavebný odpad 

 
1. Miestny poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín platí pôvodca odpadu. 
 
2. Sadzba poplatku je 0,045 eur za kg vyprodukovaného odpadu bez obsahu škodlivín a náklady 
spojené s prepravou  platí pôvodca odpadu. 
  

§ 5 
    Určenie poplatku 

  
1. Poplatok je určený podľa § 79 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

§ 6 
 Ohlásenie 

  
1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď 
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia 
určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť 
obci údaje podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
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§ 7 
              Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku  

 
1. Obec vyrubí poplatok za zmesový komunálny odpad rozhodnutím. 
 
2.  Poplatok za drobný stavebný odpad platí pôvodca podľa vyvezeného množstva do pokladnice 
obecného úradu 
 
3. Poplatok za zmesový komunálny odpad bez škodlivín sa platí na účet správcu dane alebo v 
hotovosti do pokladnice obecného úradu 
  

§ 8 
         Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku  

 
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti doručenej 
najneskôr do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali s doloženými potvrdeniami uvedenými 
v odseku 7. tohto článku za podmienky, že poplatník nie je dlžníkom obce: 

a) ktorému zanikla poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie 
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a to do 30 dní odo dňa doručenia 
písomnej žiadosti o jeho vrátenie, 

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

 
2. Obec nevráti pomernú časť poplatku, ktorá je nižšia alebo sa rovná 2,-€. 
 
3. Správca poplatok zníži na základe písomnej žiadosti poplatníka, že viac ako 90 dní 
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce o: 

a) 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v nápravnovýchovnom  
zariadení - výkon väzby alebo trestu, 

b) 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zariadení poskytujúceho 
sociálne služby pobytovou formou, 

c) 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zahraničí (na základe 
potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v 
zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu 
štúdia v zahraničí atď.), 

d) 50 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v študentskom domove, 
alebo na internáte, 

e) 50 % za obdobie, za ktoré poplatník – vlastník nehnuteľností obci preukáže, že sa v obci 
nezdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček, 

f) 100 % za obdobie, za ktoré poplatník, ktorý nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti v meste 
preukáže, že sa zdržiava v inej obci, kde je poplatníkom 

 

4. Obec zníži poplatok o 50 % poplatníkom, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP na základe písomnej 
žiadosti poplatníka. K písomnej žiadosti doloží poplatník doklady preukazujúce túto skutočnosť 
(rozhodnutie o priznaní preukazu ZŤP, rodný list).  
 
5. Obec zníži poplatok o 50 % občanom, ktorí do 31. decembra predchádzajúceho roka dovŕšili 80 
rokov.  
 
6. Obec zníži poplatok o 100% občanom, ktorí sú vlastníkmi pozemku, na ktorom sa nenachádza 
stavba (dom, chata). Obec zníži poplatok na základe písomnej žiadosti, prílohou žiadosti je vyhlásenie 



4/4 

 

vlastníka o kompostovaní odpadu z pozemku. Žiadosť je potrebné podať každoročne do 31. januára 
príslušného roka.  
 
7. Podmienkou na zníženie poplatku je predloženie dokladu, z ktorého jednoznačne vyplýva, že 
poplatník sa nezdržiava alebo nezdržiaval v zdaňovacom období v mieste trvalého pobytu. Podkladmi 
pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 
počet dní pobytu poplatníka mimo obci, a to: 

a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, 
c) potvrdením, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (na základe 

potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v 
zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu 
štúdia v zahraničí atď.). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom jazyku, je potrebné 
doložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. V prípade nejasností 
môže správca poplatku vyzvať poplatníka v zmysle § 5 ods. 2 Daňového poriadku 
o predloženie uvedených dokladov s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. 

d) potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní, 
e) potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa nejedná 

o rekreačnú chatu alebo záhradný domček, 
f) potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava. 

 
8. Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku podľa odseku 2) tohto článku predloží 
poplatník do 30 dní odo dňa vzniku nároku uplatniť si zníženie poplatku 

§ 9 
 Záverečné ustanovenia 

   
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za zmesové 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2020 zo dňa 16.12.2020. 
 
2. Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Čemerné sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 13.12.2022. 
 

 
§ 10 

Účinnosť      
 

Toto všeobecné záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 
 
Návrh VZN č. 1/2022 zverejnený na úradnej tabuli dňa:  23.11.2022 
Návrh VZN č. 1/2022 zvesený z úradnej tabule dňa:  13.12.2022 
          
Schválené VZN č. 1/2022 zverejnené dňa: 16.12.2022    
 
                                                                                                                                   

 
 
 
          Ing. Juraj Jevin v. r. 

                                    starosta obce  
 


