
Všeobecne záväzné nariadenie obce Plavecký Mikuláš č. 1/2015 
o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 
 
Obec Plavecký Mikuláš, Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši 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 Plavecký Mikuláš 

 
§ 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 Plavecký Mikuláš týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2016 miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

 
 

§ 3 
Poplatník 

 
Poplatníkom je: 
1.  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 mesta okrem lesného pozemku a pozemku, 
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť), 

2. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na iný účel ako na podnikanie, 

3. Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
na účel podnikania. 

 
§ 4 

Predmet úpravy VZN 
 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 
zákona č. 582/2004 Z. z.. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie 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. 
 
 
 
 
 
 



§ 5 
Množstvový zber 

 
V obci Plavecký Mikuláš je zavedený množstvový zber pre fyzické osoby, fyzické osoby – 
podnikateľov a právnické osoby. 
 

§ 6 
Sadzby poplatku 

 
Obec Plavecký Mikuláš stanovuje: 
1.  pri množstvovom zbere sadzbu poplatku  vo výške 0,023611 EUR za jeden liter komunálnych 
odpadov, 
2.  pri množstvovom zbere sadzbu poplatku vo výške 0,007200 EUR za 1 kilogram drobných 
stavebných odpadov. 

 
§ 7 

Určenie poplatku  
 

1. Poplatok za komunálny odpad sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej 
nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a 
drobných stavebných odpadov. 
  

2. Určenie poplatku: 
 

 Typ nádoby          Frekvencia vývozu      Poplatok €/rok 
  
   1100 l          2 x za mesiac          623,00 €  
        240 l         2 x za mesiac                         68,00 € 
        120 l         2 x za mesiac                      34,00 € 
 
3. Poplatok za drobný stavebný odpad sa určuje ako súčin sadzby poplatku a skutočne 

odovzdaného odpadu na základe vážneho lístka. 
 

§ 8 
Vyrubenie a platba poplatku 

 
1.  Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok za komunálny odpad 

rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 
2.  Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť 

poplatku za komunálny odpad rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do 
konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 
3.  Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok za 

komunálny odpad rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 
2. 

 
4.   Poplatok sa určuje na kalendárny rok a splatný je v dvoch splátkach: 

     a) prvá splátka do 28.2. bežného roka 
     b) druhá splátka do 30.6. bežného roka 
                                                                          

5.  Poplatok za komunálny odpad je platiteľ povinný uhradiť :  
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,  
b) priamo na  účet obce, alebo bezhotovostne bankovým prevodom, č.ú.9021182/0200. 

     Vyrubený poplatok za komunálny odpad môže poplatník uhradiť aj naraz v lehote prvej splátky.       
                   

6. Obec má zavedený objemový množstvový zber komunálneho odpadu. Platitelia poplatku za 
komunálny odpad sú povinní oznámiť správcovi dane všetky zmeny odkedy nastali do 30 dní, a 



ktoré majú  vplyv na zmenu výšky poplatku. Obec je povinná vrátiť preplatok dane iba na základe 
písomného oznámenia zmeny daňovníkom. Inak preplatok nevracia. 

 
6.  Ak poplatník uhradil správcovi vyšší poplatok za komunálny odpad, ako bol povinný, správca 

dane vráti  pomernú časť dane do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru. 
Správca nevráti poplatok nižší ako 4 €. 

 
8.   Od platenia poplatku za komunály odpad sú oslobodené školy a školské zariadenia, ktorých 

zriaďovateľom je obec. 
 
9.  Občania obce Plavecký Mikuláš musia drobný stavebný odpad odvážať na skládku v areáli 

Kameňolomu Buková z dôvodu, že obec Plavecký Mikuláš nedisponuje zberným dvorom ani 
iným vhodným miestom na uloženie drobného stavebného odpadu. Poplatok za drobný stavebný 
odpad určený v  §6 v bode 2 tohto  VZN, občania uhradia v hotovosti priamo v Kameňolome 
Buková na základe vážneho lístka. 

 
§ 9 

Vrátenie poplatku 
 

1. Obec vráti poplatok za komunálny odpad alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe 
písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad v priebehu 
zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku za komunálny odpad 
alebo jeho pomernej časti, napríklad zmluvou o predaji nehnuteľnosti, alebo novým výpisom 
z listu vlastníctva,.. 

2. Podmienky pre vrátenie poplatku za komunálny odpad alebo jeho pomernej časti sú:: 
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce 
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zánik práva užívania nehnuteľností a pod.) 

 
§ 10 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Plavecký Mikuláš č. 1/2014 
 

§ 11 
Záverečné ustanovenie 

 
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí 
dňa 14.12.2015 uznesením č.71/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
          Marta Hlavatá 
          starosta obce   
 
 
 

 

 
VZN vyvesené: 14.12.2015 
VZN zvesené:  31.12.2015 


