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1

Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolný Lopašov č. 41/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov, a zákona číslo 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov správcom miestnych
daní vydáva pre územie obce Dolný Lopašov toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 41/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že od
účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolný Lopašov, ukladá miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 2 ods. 2 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 číslo 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení
neskorších predpisov správcom miestnych daní.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Dolný Lopašov.
Článok 2
Poplatok
1) 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,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.

Článok 3
Poplatník
1) Poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt1 alebo prechodný pobyt2 alebo ktorá je
na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu3 alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona
č. 369/1999 Z. z.
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
§ 20 až 36 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
§ 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
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2)

3)

4)

5)
6)

záhradu4, vinicu5, ovocný sad6, trvalý trávny porast7 na iný účel ako na podnikanie,
pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku8 a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha9 (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.
Ak má osoba podľa článku 3 ods. 1 písm. a) tohto všeobecne záväzného nariadenia v
obci súčasne trvalý pobyt aj prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu. Ak má osoba podľa článku 3 ods. 1 písm. a) tohto všeobecne záväzného
nariadenia 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.
Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa článku 3 ods. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) 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,
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.
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,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obce (ďalej
len „platiteľ“).,
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
Ak viacero poplatníkov podľa článku 3 ods. 1 písm. a) tohto všeobecne záväzného
nariadenia 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.

§ 9 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
5
§ 9 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
6
§ 9 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
7
§ 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
8
§ 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
9
§ 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
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Článok 4
Vznik, zánik a zmeny poplatkovej povinnosti
1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v článku 3
ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť
zanikne.
2) 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.

Článok 5
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku za komunálne odpady je pre poplatníka podľa článku 3 ods. 1, písm.
a) je vo výške: 0,06849 Eura za osobu a kalendárny deň (t.j. 25 Eur za osobu a
kalendárny rok = 365 dní).
2) Sadzba poplatku za komunálne odpady pre poplatníka podľa článku 3 ods. 1, písm. b)
a c) je vo výške 0,0400 Eura za 1 liter alebo dm³ pričom výpočet sadzby je
nasledovný: Objem nádoby v litroch alebo dm³ krát počet vývozov ročne krát sadzba
poplatku. Frekvencia vývozu odpadov je 26 vývozov v kalendárnom roku.
3) Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín pre všetkých
poplatníkov je vo výške 0,078 Eura za 1 kilogram.
Článok 6
Určenie poplatku
1) Poplatok za komunálny odpad pre poplatníka uvedeného v článku 5 ods. 1 tohto
všeobecne záväzného nariadenia sa určí ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má v obci poplatník trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený užívať
nehnuteľnosť.
2) Poplatok za komunálny odpad pre poplatníka uvedeného v článku 5 ods. 2 tohto
všeobecne záväzného nariadenia sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a
objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov.
3) Poplatok za drobné stavebné odpady pre množstvový zber podľa článku 5 ods. 3 tohto
všeobecne záväzného nariadenia sa vyberá na základe skutočného množstva drobného
stavebného odpadu odovzdaného na zbernom mieste – oplotený pozemok v obci
Dolný Lopašov areál Poľnohospodárskeho družstva Dolný Lopašov. Poplatok za
drobné stavebné odpady sa určí bez vyrubenia ako súčin hmotnosti drobného
stavebného odpadu a sadzby poplatku podľa článku 5 ods. 3.

Článok 7
Oznamovacia povinnosť
1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
4
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a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu („ďalej len identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu
podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatník
osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov, 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, je poplatník povinný predložiť
potrebné doklady v termíne do 28.2. príslušného kalendárneho roka, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Článok 8
Podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe žiadosti,
ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
plnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Podmienky pre
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce Dolný Lopašov
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého resp. prechodného
pobytu, zánik práva na užívanie nehnuteľnosti, zrušenie prevádzky a pod.)
2) Podkladom pre vrátenie poplatku je splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 80
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Článok 9
Zníženie a odpustenie poplatku
1) Obec zníži sadzbu poplatku pre poplatníka uvedeného v článku 3 ods. 1 tohto
nariadenia o 15%, ak poplatník v rodinnom dome alebo bytovom dome a členovia
jeho domácnosti sa zaviazali kompostovať biologicky rozložiteľné odpady zo svojej
domácnosti v kompostéri, alebo v kompostovisku.
2) Uplatnenie nároku na zľavu podľa ods. 1 je podmienené doručením čestného
vyhlásenia (príloha č. 1) využívaného vlastného kompostoviska (postačuje od jedného
člena domácnosti) k 28.2. príslušného kalendárneho roku zdaňovacieho obdobia
správcovi dane, ktorou je obec Dolný Lopašov a umožniť kontrolu povereným
zástupcom obce, alebo poslancom obecného zastupiteľstva, alebo starostovi obce
Dolný Lopašov za účelom overenia si pravdivosti čestného vyhlásenia.
3) Obec zníži sadzbu poplatku pre poplatníka uvedeného v článku 3 ods. 1 tohto
nariadenia o 10 %, ak poplatník v rodinnom dome alebo bytovom dome a členovia
jeho domácnosti separujú odpady vo svojich domácnostiach v minimálnej miere
triedenia 60 % za predchádzajúci kalendárny rok podľa evidencie odpadov, ktorú obec
vykonáva systémom ELVIS (elektronický evidenčný systém odpadov). Systém ELVIS
(elektronický evidenčný systém odpadov) bude v obci Dolný Lopašov zavedení od
1.1.2020.
5
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4) Pre uplatnenie nároku na zľavu podľa ods. 3 budú podkladom výsledky z evidencie
odpadov ELVIS za predchádzajúci kalendárny rok.
5) Správca poplatku na základe žiadosti poplatok odpustí alebo zníži za preukázaný počet
dní, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže na základe podkladov, že viac ako
90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval alebo nezdržiava na území obce Dolný
Lopašov.
6) Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne a
nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Dolný Lopašov v
danom zdaňovacom období a to:
a) potvrdenie príslušného ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo väzby
o umiestnení,
b) potvrdenie príslušného zariadenia o umiestnení v špeciálnom výchovnom
zariadení10,
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
d) potvrdenie študentského domova, alebo internátu, alebo nájomnú zmluvu, alebo
potvrdenie iného ubytovacieho zariadenia v origináli alebo v úradne osvedčenej
kópii11;
e) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje
údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,
f) potvrdenie o zaplatení v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava alebo originál
nájomnej zmluvy, pričom nie je vlastníkom nehnuteľnosti v obci Dolný Lopašov,
g) potvrdenie o pobyte v zahraničí,
h) potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad alebo potvrdenie od zamestnávateľa,
ak sa poplatník v určenom období zdržiava alebo zdržiaval mimo svojho trvalého
pobytu,
i) v prípade neobývanej nehnuteľnosti, v ktorej má poplatník adresu trvalého pobytu,
prechodného pobytu, alebo miesto podnikania v obci Dolný Lopašov je odpustenie
poplatku podmienené vrátením zbernej nádoby.
7) Žiadosti a doklady potrebné v konaní podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia
vydané v cudzom jazyku je žiadateľ povinný predložiť v úradnom preklade12 do
štátneho jazyka13 v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii14; môže predložiť aj
doklady vydané alebo overené príslušnými orgánmi Českej republiky v českom
jazyku. Žiadateľ môže predložiť žiadosti a doklady vydané v cudzom jazyku aj v
úradnom preklade do českého jazyka. K prekladu vykonanému v zahraničí žiadateľ
predloží potvrdenie zastupiteľského úradu, že preklad vyhotovila oprávnená osoba.
Zastupiteľský úrad môže odmietnuť vydanie potvrdenia, ak oprávnenosť osoby, ktorá
preklad vyhotovila, nemôže v podmienkach teritoriálnej pôsobnosti zastupiteľského
úradu hodnoverne overiť. Ak si chce poplatník uplatniť odpustenie, prípadne zníženie
poplatku, je povinný každoročne správcovi poplatku predložiť aktuálne potvrdenie do
28.2. príslušného kalendárneho roku zdaňovacieho obdobia.
8) Zníženie sadzby poplatku podľa ods. 1 je možné poplatníkom poskytnúť len na
základe žiadosti doručenej správcovi poplatku (Obci Dolný Lopašov) do 28.2.
príslušného kalendárneho roku zdaňovacieho obdobia na zmiernenie alebo odstránenie
§ 129 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška Ministerstva
školstva Slovenskej republiky číslo 323 zo 6. augusta 2008 o špeciálnych výchovných zariadeniach.
§ 57 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení v znení zákona č.
397/200 Z.z.
12
§ 23 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
14
§ 57 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení v znení zákona č.
397/200 Z.z.
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tvrdosti zákona. Žiadosť je poplatník povinný doručiť na Obecný úrad Dolný
Lopašov. Žiadosť o poskytnutie zníženia sadzby podáva platiteľ poplatku za
domácnosť a vzťahuje sa na všetkých členov domácnosti.
9) Zníženie sadzby poplatku podľa ods. 3 je možné poplatníkom poskytnúť len na
základe žiadosti doručenej správcovi poplatku (Obci Dolný Lopašov) do 28.2.
príslušného kalendárneho roku zdaňovacieho obdobia na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona. Žiadosť je poplatník povinný doručiť na Obecný úrad Dolný
Lopašov. Žiadosť o poskytnutie zníženia sadzby podáva platiteľ poplatku za
domácnosť a vzťahuje sa na všetkých členov domácnosti.
10) Ustanovenie ods. 6 písm. d) sa nevzťahuje na doklad preukazujúci status žiaka alebo
študenta potvrdenie o návšteve školy, ktorý navštevuje školu so sídlom na území
Slovenskej republiky.

Článok 10
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
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.
4) Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu v banke na účet správcu
poplatku vedený vo VÚB a.s., číslo účtu: SK37 0200 0000 0000 1242 7212, poštovou
poukážkou na uvedený účet správcu poplatku alebo v hotovosti do pokladne obce
poverenému zamestnancovi správcu poplatku.
5) Poplatok za drobný stavebný odpad sa hradí v hotovosti bez vyrubenia priamo na
mieste pri odovzdaní drobného stavebného odpadu.
6) Po vyrubení poplatku a jeho uhradení bude obecným úradom Dolný Lopašov vydaná
poplatníkovi identifikačná známka na smetnú nádobu na príslušný kalendárny rok.
(jedna smetná nádoba = jedna známka na smetnú nádobu = 4 (štyria) členovia
domácnosti).

Článok 11
Sankcie
Na konanie o priestupkoch za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia sa
použije zákon číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Článok 12
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lopašov č. 34/2016 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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Článok 13
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1.januára 2020
Ustanovenie článku 9 ods. 9 sa prvý krát použije od 1. januára 2021

Článok 14
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Toto nariadenie bolo schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva obce Dolný
Lopašov dňa 11.12.2019 uznesením číslo 60/2019.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020
3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Dolný Lopašov .

Mário Beblavý
starosta
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Príloha číslo 1

Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky
rozložiteľného odpadu v domácom kompostovisku

Ja dolu podpísaný,........................................................narodený........................................
Trvalo bytom.......................................................................................................................
týmto

č e s t n e v y h l a s u j e m,

že domácnosť, ktorej som členom, kompostuje biologicky rozložiteľný odpad vo
svojom domácom kompostovisku.

Som si vedomý toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli nesprávne alebo
neúplné dopúšťam sa priestupku podľa ustanovenie § 21 ods.1, písm. b) zákona číslo
372/1990 Zb. o priestupkoch. Zároveň súhlasím, aby túto skutočnosť preverili poverení
zástupcovia obce, alebo poslanci obecného zastupiteľstva, alebo starosta obce Dolný Lopašov
za účelom overenia si pravdivosti čestného vyhlásenia.
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných
údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

V Dolnom Lopašove....................................

...............................
Podpis osoby
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