
                                                               NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Fačkov č. 1/2020, ktorým ukladá 

 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
  Obec Fačkov v súlade s  ustanovením § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a ustanovení § 78, § 82, §83 a § 103 zákona č.582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov   v y d á v a   toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Fačkov 

 
§1 

Základné ustanovenie 

 

1. Obecné zastupiteľstvo vo Fačkove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti zákona č. 

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

stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Fačkov, ako aj 

stanovenie podmienok pre zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v zdaňovacom období. Zdaňovacím obdobím pre miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok. 

 

§2 

Sadzba poplatku 

1. V obci je zavedený kombinovaný  zber.  

2. Správca určuje výšku poplatku za komunálny odpad nasledovne: 

 

a) podľa § 77 ods. 2, pís. a) zákona 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov: 

- 0,06028 €/deň/osoba   

 

b) množstvový zber podľa § 77 ods. 2, pís. b) a c) a §78 ods.4 zákona 582/2004 Z.z. 

v znení neskorších predpisov: 

- 0,030 €/l/ frekvencia vývozov 

 

c) za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín podľa § 77 ods. 2, pís. a)  zákona 582/2004 

v znení neskorších predpisov:   
-  0,044 € za kg. 

 

d) za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín podľa § 77 ods. 2, pís. b) a c) zákona 

582/2004 v znení neskorších predpisov:   
-  0,056 € za kg. 

 

 

§3 

Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 

 

1. Správca dane v zmysle §81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na 

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

právoplatnosti rozhodnutia. 



2. Podnikatelia, ktorí si požiadajú o množstvový zber sú povinný uhradiť poplatok do konca 

daného roka.  

3. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa vyberie v hotovosti do 

pokladne obce za množstvo skutočne odobratého stavebného odpadu. 

 

   §4 

Vrátenie poplatku 

 

Správca dane vráti podľa §82 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z poplatok za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie 

poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených v písm. a) až e) tohto odseku: 

1. Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce, 

b) zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu v obci, 

c) úmrtie osoby, za ktorú bol uhradený poplatok a platca požiada o vrátenie, 

d) zánik vlastníckeho práva alebo práva užívať nehnuteľnosť, 

e) zrušenie podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia 

 

 

§5 

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad 

 

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad správca vykoná na základe písomnej 

žiadosti poplatníka a predložení dokladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Toto môže vykonať aj na základe informácií 

získaných z vlastnej činnosti, pričom zánikom dôvodu zníženia alebo odpustenia poplatku 

zaniká aj samotné zníženie alebo odpustenie poplatku, príp. sa odpustenie poplatku zmení na 

jeho zníženie.  

 

1. Správca poplatku zníži o 50% poplatok za komunálny odpad poplatníkovi, ktorý: 

a) je študentom strednej alebo vysokej školy mimo miesta trvalého bydliska, 

b) vlastní na území obce Fačkov nehnuteľnosť a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt   

c) sa zdržiava mimo trvalého pobytu z dôvodu výkonu práce alebo obdobnej činnosti a je 

ubytovaný v mieste výkonu práce. 

 

2. Správca poplatku odpustí poplatok za komunálne odpady poplatníkovi podľa §82 ods.2, 

ktorý:  

a) sa minimálne šesť mesiacov nezdržiava na území SR,  

b) je umiestnený v zariadení poskytujúcom služby sociálnej starostlivosti, 

c) je umiestnený v detských domovoch, alebo nápravných zariadeniach, 

d) je reálne bezdomovec, nezvestný alebo je v zadržiavacej väzbe alebo výkone trestu,  

 

3. K žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad žiadateľ prikladá 

čestné prehlásenie o skutočnostiach na základe ktorých si uplatňuje zníženie alebo 

odpustenie poplatku. V prípade, že správca poplatku si vyžiada aj iný doklad, preukazujúci 

skutočnosti uvádzané v žiadosti, žiadateľ je povinný tento doklad v primeranej lehote 

predložiť. Doklady, ktorými môže poplatník preukazovať uvedené skutočnosti sú napr.: 

potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo inom ubytovacom zariadení ,potvrdenie o 

prechodnom alebo trvalom pobyte a doklad o zaplatení komunálneho odpadu z obce, kde 

má prechodný alebo trvalý pobyt; potvrdenie o ubytovaní alebo potvrdenie od 

zamestnávateľa, pracovné povolenie, pracovnú zmluvu, povolenie o pobyte na území iného 

štátu; potvrdenie školy o štúdiu v prípade štúdia mimo územia SR, potvrdenie o pobyte na 



území iného štátu; potvrdenie z nápravno-výchovného ústavu. Uvedené doklady musia byť 

platné pre príslušný rok. V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je 

potrebné k dokladom predložiť aj preklad.  

 

4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku podaním 

žiadosti a  nepredloží príslušné doklady podľa ods. 3/, nárok na odpustenie poplatku za toto 

obdobie zaniká. 

 

 

§6 

Postup obce proti tvrdosti zákona 

 

Správca dane môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 

 

                                                                    § 7 

Zrušovacie ustanovenie 
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Fačkov o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 02/2019 zo dňa 11.12.2019. 

 

§ 8 

Záverečné ustanovenie 

1. Pokiaľ toto Všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu poplatkov 

a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné poplatky v znení neskorších predpisov 

a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo vo Fačkove sa uznieslo na vydaní VZN č. o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zasadnutí dňa          uznesením        a toto VZN 

nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2021 

 

Vo Fačkove, dňa 16.11.2020 

    

 

                                                                                                              Miroslav Čerňanec  

                              starosta obce  

 

 

Návrh VZN  Schválené VZN 
 

Vyvesený dňa: 16.11.2020 ................................... Vyvesené dňa:  ................................... 

           pečiatka, podpis                            pečiatka, podpis 
 

 
Zvesený dňa:  ................................... Zvesené dňa: ......................... ................................... 

           pečiatka, podpis                            pečiatka, podpis 
 


