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     Obecné zastupiteľstvo v Papradne podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990  Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  NR SR  č.  582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“) a ustanovuje na území obce Papradno 

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Prvá časť 

Úvodné ustanovenie 

 

1. VZN upravuje konkrétne podmienky ukladania a vyberania miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) podľa zákona č. 

582/2004 Z. z. na území obce Papradno od 1. januára 2021. 

2. Zdaňovacím obdobím, za ktoré sa vyberá poplatok, je kalendárny rok. 

 

Článok   1 

Poplatník 

 

1. Poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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 alebo prípadne inú    

nehnuteľnosť evidovanú  v katastri nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie, 

  b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 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. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods.1 a) zaniká 

dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.  

3. Platiteľom poplatku  je  vlastník,  správca   alebo   nájomca   nehnuteľnosti,  bytu   alebo 

nebytového priestoru.  Ak je  nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve  

viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi.  

4. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa správca dane. Ak je vlastníkom 

štát alebo obec, je platiteľom správca.  Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, 

môže za ostatných členov tejto domácnosti plnenie povinnosti na seba prevziať jeden z 
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nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti 

poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. 

5. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik 

poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali. Poplatník je povinný 

uviesť: meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu. V prípade určeného zástupcu podľa článku 1 časť 4 aj identifikačné údaje za 

ostatných členov domácnosti; údaje rozhodujúce na určenie poplatku a ak požaduje zníženie 

alebo odpustenie poplatku podľa článku 6, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie 

alebo odpustenie poplatku. 

 

Článok 2 

Vyrubenie poplatku  

 

1. Poplatok obec vyrubuje každoročne 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 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 rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi  

4. Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatník obci do 10 dní odo dňa odovzdania 

drobného stavebného odpadu v zbernom dvore v hotovosti v pokladni obec. Pri odovzdaní 

drobných stavebných odpadov na zbernom dvore si poplatník prevezme vyplnené tlačivo 

s jeho identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, 

dátum narodenia) a údajom o hmotnosti odovzdaného drobeného stavebného odpadu, ktoré 

bude podkladom pre stanovenie výšky poplatku. Poplatok sa určí ako súčin sadzby určenej 

v článku 3 a hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu. 

 

Článok 3 

Sadzba poplatku 

 

1. Sadzba poplatku v zmysle §78 ods. 1 zákona o odpadoch je: 

0,0685 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 25,00 €/osoba/rok, ak má táto osoba v obci trvalý alebo 

prechodný pobyt alebo ak táto nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, ale užíva v obci 
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nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie. 

2. Sadzba poplatku pre fyzické osoby – podnikateľ a právnické osoby pre množstvový   zber  

je: 

26 x veľkosť zbernej nádoby (110 l) x 0,0174 €, t. j.  50,00 €/ 110 l nádoba/ rok   

26 x veľkosť zbernej nádoby (1100 l) x 0,0174 €, t. j. 497,64 €/ 1 100 l nádoba/ rok 

3. Sadzba poplatku pre doplnkovú zbernú  nádobu pre fyzické osoby je: 

       0,4545 €/1 l komunálneho odpadu 110 l zbernej nádoby,  t. j.  50,00 €/ 110 l nádoba/ rok   

4. Sadzba pri používaní väčšej nádoby ako 110 l pre fyzické osoby  je: 

  0,0148 €/ l x rozdiel x 26 = (výsledok sa zaokrúhli smerom nahor na celé EURO). 

5. Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je 0,078 €. 

6. Poplatok za 110 l vrece určené na jednorazový odvoz odpadu je 1,00 € a poplatník si ho 

môže žetón zakúpiť na obecnom úrade. 

7. Hodnota koeficienta na výpočet ukazovateľa komunálneho odpadu je rovná 1. 

8. Pri podielovom vlastníctve nehnuteľnosti je minimálny poplatok 5,- eur/rok na poplatníka. 

 

 

Článok 5 

Splatnosť poplatku 

 

1. Splatnosť vyrubeného poplatku je určená v rozhodnutí. 

 

 

Článok 6 

Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku 

 

1. Správca dane poplatok zníži na: 

0,0411 € na osobu a kalendárny deň, t. j. 15,00 €/osoba/rok pre: 

     a)  študenta (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich). Potrebné je doložiť doklady 

preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní pri 

návšteve školy v Trenčíne a Žiline), 

    b)  osobu pracujúcu mimo obce s výnimkou denne dochádzajúcich. Potrebné je doložiť 

doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu 

alebo pracovné povolenie a doklad preukazujúci ubytovanie pri pracujúcich v mestách Žilina 

a Trenčín), 
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2. Správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe 

podkladov, že sa v zdaňovacom období (viac ako 90 dní v roku) zdržiava mimo územia obce. 

Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku je doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva 

pobyt poplatníka v zahraničí. Potvrdenie musí byť preložené do slovenského jazyka, 

nevyžaduje sa úradný preklad. 

Doklady preukazujúce danú skutočnosť: 

- potvrdenie o návšteve školy v zahraničí, 

- potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia alebo potvrdenie zamestnávateľa (SR) o 

výkone práce poplatníka v zahraničí, 

- potvrdenie o pobyte v zahraničí,  

- potvrdenie o ubytovaní v zahraničí  

- iný relevantný doklad s výnimkou čestného prehlásenia. 

3. Správca dane poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, 

že sa v zdaňovacom období (viac ako 90 dní v roku) nezdržiava na území obce na sumu 

0,0411 € na osobu a kalendárny deň, t. j. 15,00 €/osoba/rok. 

Doklady preukazujúce danú skutočnosť: 

- potvrdenie o hospitalizovaní poplatníka v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej 

starostlivosti, 

- potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci na Slovensku. 

4. Správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe 

podkladov, že sa v zdaňovacom období (viac ako 90 dní v roku) nezdržiava na území obce. 

Doklady preukazujúce danú skutočnosť: 

- potvrdenie alebo zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb 

pobytovou formou o celoročnom pobyte, 

- potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove,  

- potvrdenie o vzatí do väzby alebo o výkone trestu odňatia slobody 

5. Odpustenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá je jediným vlastníkom nehnuteľnosti. V takomto 

prípade sa postupuje v zmysle ods. 1 – zníženie poplatku. 

6. Poplatok za KO a DSO sa odpustí všetkým občanom obce, ktorí sa v zdaňovacom období 

dožijú 90 rokov veku.  

7. Doklady k úľave je potrebné predložiť najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho 

obdobia. Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia poplatku. 
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8. Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, 

ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na 

vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej 

povinnosti neoznámi. Doklady preukazujúce danú skutočnosť: 

- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce, 

- kópia úmrtného listu. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Miestny poplatok je možné uhradiť (s uvedením prideleného variabilného symbolu): 

- BEZHOTOVOSTNE  - prevodom na účet obce č.   SK56 0200 0000 0000 2022 2372 

vedený vo  VÚB a. s. 

- HOTOVOSTNE - v pokladni OcÚ 

- poštovou poukážkou typu U 

2. Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa  30.11.2020 a zvesený dňa 

16.12.2020. 

3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Papradne dňa 16.12.2020  uznesením č. 

97/2020. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021. 

 

 

 

 

                                                                                 Ing. Roman Španihel 

                                                                               starosta obce 


