
Všeobecne záväzné nariadenie  obce Malé Kosihy č. 02/2021 

  o miestnom poplatku  

 

 Obec Malé Kosihy (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s ustanoveniami § 77 a § 83 

zákona 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 ako „VZN“). 

 

 

§ 1  Základné ustanovenia 

 

1) Obec ukladá s účinnosťou od 1.1.2022 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 

   

2) Pôvodcom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sú poplatníci. Každý       

pôvodca týchto odpadov je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov a 

užívať na tento účel zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu. Ďalej je poplatník povinný 

zapojiť sa do likvidácii drobných stavebných odpadov a využívať v obci na to určené miesto. 

 

3) Obec na ukladanie zmesového komunálneho odpadu určuje zberné nádoby v objeme 110 l 

a 120 l. Zberné nádoby musia byť opatrené štítkom vydaným obcou. Zberná nádoba bez štítka 

nemôže byť oprávnenými pracovníkmi vývozcu vyprázdnená. Štítky vydá obec poplatníkovi 

na Obecnom úrade.   

 

4) Obec stanovuje 14 dňovú frekvenciu odvozu komunálneho odpadu.    

 

 

§ 2 Predmet úpravy VZN 

 

1) Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti poplatkov 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 poplatkov v nadväznosti na zavedený zber odpadu,  

b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatkov,  

c) stanovenie podmienok pre zníženie, odpustenie a vrátenie poplatkov. 

 

3) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatkov rozumie kalendárny rok.  

 

 

§ 3  Predmet poplatku 

 

Poplatok sa platí za  

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,  

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa § 2 ods. 1 písm. 

c) a d), 



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 vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov   

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu  

f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom. 

 

  

§ 4  Poplatník 

  

1) a) fyzická osoba (občan), 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 obce okrem lesného 

pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len 

,,nehnuteľnosť“),  

b) ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) VZN v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 

„poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu“. Ak má osoba podľa 

odseku 1 písm. a) VZN v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená 

užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, “poplatníkom je len raz a 

poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu“. Ak má osoba podľa 

odseku 1 písm. a) VZN v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 

2 písm. d) VZN fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto 

jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, 

„poplatníkom je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu“. „Ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na území 

mesta užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz.“  

c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na iný účel ako na podnikanie,  

d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území obce 

na účel podnikania,   

 

2) poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho 

vzťahu s poplatníkom podľa § 2 ods. l VZN, 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) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,  

d) 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, alebo  

e) 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.  

  

3) 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 obec (ďalej len 

"platiteľ").   



  

4) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; 

za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ.  

  

5) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) VZN žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. 

Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, preberá 

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. 

 

 

§ 5 Sadzby poplatku 

 

1) Sadzba  poplatku pre jednotlivé skupiny poplatníkov sú ustanovené nasledovne:  

  

Paušálny poplatok:  

a) pre fyzickú osobu (občan) podľa § 2 ods. 1 písm. a) 

je sadzba  0,0684 Eur/osoba/kalendárny deň stanovená  nasledovne:  

Sadzba poplatku v Eur/osoba/kalendárny deň  

Poplatok za osoba/rok  

0,0684 x 365=25,00 € osoba/rok  

 

b) pre právnickú osobu, podľa § 2 ods. 1 písm. c 

je sadzba  0,1232 Eur/osoba/kalendárny deň stanovená  nasledovne:  

Sadzba poplatku v Eur/osoba/kalendárny deň  

Poplatok za osoba/rok  

0,1232 x 365=45,00 € osoba/rok  

  

c) pre podnikateľov podľa § 2 ods. 1 písm. d)  

je sadzba  0,1232 Eur/osoba/kalendárny deň stanovená  nasledovne:  

Sadzba poplatku v Eur/osoba/kalendárny deň  

Poplatok za osoba/rok  

0,1232 x 365=45,00 € osoba/rok  

2) Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je 

stanovená nasledovne:  

0,030 Eur za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín  

  

  

§ 6  Vyrubenie poplatku 

 

1) Poplatok sa vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.  

 

2) Počas zdaňovacieho obdobia poplatok za komunálny odpad správca dane upraví 

rozhodnutím, na základe „Oznámenia“ platiteľa poplatku v rámci oznamovacej povinnosti 

vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti.   

 

3) Oznamovaciu povinnosť k poplatku plní nájomca aj prenajímateľ.  

 



4) Vyrubený poplatok je splatný v lehote alebo v splátkach určených správcom dane 

v rozhodnutí.  

 

5) Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom alebo hotovostným v pokladni Obecného úradu 

na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí.  

 

6) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov bez obsahu 

škodlivín sa určuje ako súčin sadzby poplatku a množstva odvezeného drobného stavebného 

odpadu bez obsahu škodlivín vyprodukovaného pôvodcom odpadu. 

  

 

§ 7  Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

 

1) Poplatková povinnosť fyzickej osoby vzniká dňom  jej prihlásenia k trvalému alebo 

prechodnému pobytu v obci, alebo dňom vzniku oprávnenia tejto osoby podľa ustanovenia § 

4 ods. 3 písm. a) .   

 

2) Poplatková povinnosť právnickej osoby vznikne dňom jej oprávnenia užívať nehnuteľnosť 

v obci.   

 

3) Poplatková povinnosť podnikateľského subjektu vznikne dňom jeho oprávnenia užívať 

nehnuteľnosť v obci za účelom podnikania.   

 

4) Poplatková povinnosť zaniká dňom, kedy pominú skutočnosti uvedené podľa bodov 1, 2 a 

3 povinnosť platenia poplatku.  

 

  

§ 8  Ohlasovacia povinnosť poplatníka 

 

1) Ak je poplatníkom fyzická osoba je povinná obci ohlásiť nasledovné identifikačné údaje:   

meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu. 

 

2) Ak je poplatník podnikateľským subjektom alebo právnickou osobou je povinný ohlásiť 

obci svoj názov, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, adresu svojich prevádzok na 

území obce.   

 

 

§ 9  Podmienky na vrátenie poplatku 

 

1) Správca dane rozhodnutím vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe 

žiadosti o vrátenie preplatku, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho 

obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.  

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:  

a) skončenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci,  

b) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce najmä kúpnou zmluvou, dohodou o skončení 

nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy  

c) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania najmä dohodou o 

skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy   

 



2) Povinnosťou poplatníka pre vrátenie poplatku je splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 

80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších 

predpisov.  

 

3) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť cez pokladňu obecného úradu alebo 

bankovým prevodom na oznámené číslo účtu poplatníka.   

 

  

§ 10  Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku 

 

Podmienky a podklady na odpustenie, resp. zníženie poplatku  

1) Správca dane rozhodnutím na základe žiadosti poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za 

ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na základe podkladov, že viac ako 90 dní sa 

v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Malé Kosihy. Daňový 

subjekt si nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie 

zvlášť v zmysle zákona dokladmi na príslušné zdaňovacie obdobie. Takýmito podkladmi pre 

odpustenie, resp. zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne a 

nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo územia obce Malé Kosihy, ako 

sú:  

a) potvrdenie  nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,  

b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,  

c) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom 

období vykonáva prácu mimo obce Malé Kosihy v SR (nie pracovná zmluva), vrátane dokladu, 

ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti alebo 

potvrdenie o prechodnom pobyte alebo nájomná zmluva), alebo dokladu o zapojení sa 

poplatníka do systému komunálneho odpadu (potvrdenie o úhrade poplatku za komunálne 

odpady v mieste výkonu práce za príslušné zdaňovacie obdobie),  

d) potvrdenie o činnosti (podľa živnostenského registra, alebo obchodného registra) 

vykonávanej mimo obce Malé Kosihy v SR  vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v 

mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte alebo 

nájomná zmluva), alebo dokladu o zapojení sa poplatníka do systému komunálneho odpadu 

(potvrdenie o úhrade poplatku za komunálne odpady v mieste výkonu činnosti za príslušné 

zdaňovacie obdobie),   

e) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná zmluva),  

f) potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce v zahraničí, z ktorého vyplýva, že 

poplatník v príslušnom zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí,  

g) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,  

h) potvrdenie o štúdiu, pričom dokladom preukazujúcim status žiaka alebo študenta je 

potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky,   

i) ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej 

republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu 

meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné 

na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému 

má mesto zriadený prístup – 50%-ná úľava na poplatku za preukázané príslušné zdaňovacie 

obdobie  

j) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktorý preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí,  

k) potvrdenie úradu o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí,  



l) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území z titulu prechodného 

alebo trvalého pobytu, vrátane dokladu o zaplatení poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie, 

m) potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí,  

n) potvrdenie od agentúry alebo od zamestnávateľa, z ktorého vyplýva, že poplatník v 

príslušnom zdaňovacom období vykonáva turnusové práce – 50 %-ná úľava na poplatku (napr. 

vodič medzinárodnej kamiónovej alebo medzinárodnej autobusovej dopravy, opatrovateľky),  

o) potvrdenie, resp. doklad z odboru živnostenského oddelenia príslušného úradu o prerušení, 

pozastavení alebo ukončení živnosti alebo zrušení prevádzky,  

p) pri ubytovaní v súkromí – oznámenie o zániku činnosti a žiadosť o vrátenie preplatku  

  

2) Podklady na odpustenie, resp. zníženie poplatku nie je možné nahradiť čestným vyhlásením 

poplatníka.  

 

3) Dátum vystavenia potvrdení uvedených v § 7 ods. písm. „a až p“  tohto ustanovenia, musí 

byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie, resp. 

odpustenie poplatku.  

 

 

§ 11  Zrušovacie ustanovenie 

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 04/2020 o miestnom poplatku. 

 

 

§ 12  Záverečné ustanovenie 

  

Obecné zastupiteľstvo v Malých Kosihách sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o 

miestnom poplatku č. 02/2021 uznieslo dňa 10.12.2021, uznesením č. 37/2021.  

 

  

§ 13  Účinnosť 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2021 o miestnom poplatku nadobúda účinnosť 1. januára 

2022.  

  
     

 

          Attila Pszár 

         starosta obce 

 

Vyvesené na pripomienkovanie dňa: 24.11.2021 

 

Schválené dňa: 10.12.2021 

 

Vyvesené po schválení: 10.12.2021 

 

Zvesené: ............................  


