
 

Obec Osrblie, Stredná 230, 976 45  Osrblie 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 obce Osrblie 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Osrblie na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením 

podľa § 83 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 (ďalej len „VZN“).  

§ 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 Osrblie týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

 
§ 3 

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. 
 
 

§ 4 
Sadzby poplatku 

1. Obec ustanovuje sadzbu poplatku bez zavedenia množstvového zberu zmesového odpadu: 
0,05479 €/ osoba a kalendárny deň. 

2. Obec ustanovuje sadzbu poplatku pre zavedený množstvový zber  zmesového  odpadu pri 
frekvencii 26 odvozov za rok pri použití zbernej nádoby s objemom 240 l :  0,0193 €/liter pre 
právnickú osobu a podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania  

3. Obec stanovuje sadzbu vo výške 0,040 EUR pre jeden kilogram drobných stavebných 
odpadov bez obsahu škodlivín.  

 
§ 5 

Hodnota koeficientu pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov 
Obec  pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov pri zavedenom 
množstvovom  zbere komunálnych odpadov neustanovuje  hodnotu koeficientu. 

 



§ 6 
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku 

 
Obec na základe § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. určuje spôsob zaplatenia poplatku 
nasledovne:  poplatník je povinný uhradiť poplatok na účet správcu dane  alebo v hotovosti 
do pokladne obce na základe vydaného rozhodnutia, ktorú správca dane vyrubuje 
poplatníkovi. 
Poplatok obec vyrubuje každoročne na celé zdaňovacie obdobie, ktorý je splatný do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 
 

§ 7 
Vrátenie poplatku 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť 
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, a preukáže splnenie podmienok na vrátenie 
poplatku alebo jeho pomernej časti. 

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 
a) písomná žiadosť o vrátenie poplatku, 

 b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého, resp. prechodného pobytu, 
zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.). 

 
 

§ 8 
Zníženie a odpustenie poplatku 

1. Obec zníži poplatok o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe hodnoverných 
podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na 
území obce.  

2. Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa odseku 1 na základe 
podkladov ustanovených podľa v odseku 3 najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho 
obdobia, inak nárok na zníženie poplatku zaniká. 

3. Dokladmi, ktorými poplatník preukazuje danú skutočnosť pre zníženie poplatku sú: 
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, 
c) potvrdenie, 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 alebo v 
českom jazyku, je potrebné doložiť aj preklad, 

d) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, 
e) potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava 
f) čestné prehlásenie, že sa trvale nezdržiava v obci a v mieste trvalého bydliska 

 
 
 

§ 9 
Zrušovacie ustanovenie 

Týmto  sa zrušuje § 22 miestny poplatok za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady 
Všeobecného záväzného nariadenie obce Osrblie  č. 1/2017. 
 

 
 



§ 10 
Záverečné ustanovenie 

Na tomto VZN obce Osrblie sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Osrblie dňa 10.12.2021 
svojím uznesením č. 42/2021  a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 
 
 
 
 
 

_____________________ 
       Bc. Peter Siman 

                                                                                                                    starosta obce 

     
 


