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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE Ptrukša č. 15/2016 

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 
 

 

Obec Ptrukša v súlade s ustanovením §6 ods. 2 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanovením §2 ods. 2, § 83 a § 99 zákona č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e 

 

§ 1 

Základne ustanovenia 
 

Obecné zastupiteľstvo v P t r u k š i  podľa § 11 ods. 4 písm. d)   zákona č. 369/1990 Zb. o  
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 99 zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  z a v á d z a  s   účinnosťou od 1. januára 2016 miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebne odpady (ďalej len „poplatok“) 

 
1/ Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 

obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických 

osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

 

2/ Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je: 

 

a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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 nehnuteľnosti ako vodná plocha / 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. 

 

3/ Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí 

iba z dôvodu trvalého pobytu.  

 

4/ Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obce vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

 

a/ vlastník nehnuteľnosti;  

b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok, alebo obec / ďalej len  

   „ platiteľ „/. 

 

 

 

 

 

 



2  

§ 2 

 
Sadzby poplatku 

 
1. Obec Ptrukša stanovuje sadzbu poplatku: 

 
a)  Fyzická osoba s trvalým pobytom v obci:   

eur/osoba/deň  eur/osoba/rok 

 0,0219 za každého ďalšieho člena domácnosti  8 

  Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov vždy zaokrúhli na celé eurocenty  

 

b)  Fyzické  osoby,  ktoré  nemajú    trvalý  pobyt  v obci:    
eur/osoba/deň  eur/osoba/rok 

 0,0219 za každého ďalšieho člena domácnosti  8 

  Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov vždy zaokrúhli na celé eurocenty  

 

c)  Právnická osoba s trvalým pobytom v obci:   
Druh nádoby Sadzba 

Euro / 1 l 

Frekvencia vývozu Sadzba na rok v € 

110 l  0,042 pri frekvencií vývozu každých 14 dní  120  

Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov vždy zaokrúhli na celé eurocenty 

 

d )  Právnická  osoba,  ktorá  je  oprávnená  užívať  nehnuteľnosť  v obci:   
Druh nádoby Sadzba 

Euro / 1 l 

Frekvencia vývozu Sadzba na rok v € 

110 l  0,042 pri frekvencií vývozu každých 14 dní  120 

Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov vždy zaokrúhli na celé eurocenty 

 
 

 

e) Právnická osoba so sídlom  v extraviláne obce Ptrukša: na základe 

vzájomnej zmluvy 

 

f) Sadzba poplatku zahŕňa prepravné náklady, manipulačné náklady, náklady 

na zneškodnenie odpadu. 
 
 

2. Množstvový zber drobného stavebného odpadu – 0,05 eura za kilogram 

drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 

 

 

§ 3 

Určenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

1. Obec určuje poplatok na rok nasledovne : 

a.) pre poplatníka podľa Čl. 1 ods. 2 písm. a.)   ako súčin sadzby poplatku a počtu 

kalendárnych dní  v roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste 

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva 

alebo je oprávnený užívať.  

 

b.) pre poplatníka podľa Čl. 1 ods. 2 písm.  b.) a c.)  (množstvový zber) ako súčin 

sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva  v súlade  so zavedeným 

systémom zberu komunálnych odpadov  a  drobných  stavebných odpadov               

( frekvencia vývozov) 
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2. Správca  určuje poplatok na príslušný kalendárny rok. 

3. Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácností, jeho poplatok 

sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácností. 

§ 4 

Ohlasovacia povinnosť   

1. Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 

rozhodujúci stav k 1.1. príslušného kalendárneho roka. Všetky zmeny potrebné 

k určeniu poplatku je poplatník povinný nahlásiť Obecnému úradu v Ptrukši 

najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roka 

2. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť, 

vyplývajúcu z § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. a to do 1 mesiaca odo dňa, keď nastala 

skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia 

obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už 

ohlásených údajov. 

3. Poplatník (FO) podľa  §1 ods. 2  písm. a) tohto nariadenia je povinný v ohlásení 

uviesť: 

  -  meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo  

   adresu   prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje) 

4. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej 

domácností (platiteľ) je okrem údajov uvedených v ods. 2 uvedie aj údaje za každého 

poplatníka domácností  

5. Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej 

povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný uviesť počet kalendárnych 

dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých mal alebo bude mať v obci trvalý 

alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých poplatník nehnuteľnosť v obci užíval 

alebo bude užívať alebo je oprávnený užívať, ako aj iné rozhodujúce údaje pre 

určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané skutočnosti. 

6. Poplatník (PO) podľa § 1 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia alebo podnikateľ podľa § 1 

ods. 2 písm. c) tohto nariadenia je povinný v ohlásení uviesť: 

  -  obchodné meno (plný názov), IČO (príp. rodné číslo), presnú adresu sídla, 

   miesto podnikania, miesto prevádzky, údaje o splnomocnenom zástupcovi 

   alebo štatutárnom zástupcovi, čísla účtov vedených v bankách, na ktorých 

   sú sústredené finančné prostriedky z jeho činnosti, údaje potrebné na  

   vyrubenie poplatku . 

7. Ak poplatník podáva obci ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. 

predloží spolu so žiadosťou (ohlásením) aj potvrdenie preukazujúce odôvodnenosť 

ohlásenia. 

8. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, 

správca dane vychádza z posledne jemu známych údajov alebo vyrubí daň podľa 

pomôcok. 
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9. Ak poplatník nepredloží alebo odmietne predložiť potrebné údaje pre vyrubenie 

poplatku, správca dane postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších 

predpisov 

§ 5 

Vyrubenie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 

1. Správca dane vyrubí poplatníkovi uvedenému v § 1 ods. 2  písm. a) tohto nariadenia 

poplatok platobným výmerom. Obdobím pre vyrubenie je kalendárny rok. Pri vyrubení 

poplatku správca dane vychádza z údajov evidencie ohlasovne, ktoré sú mu známe v čase 

vydávania platobného výmeru 

2. Správca dane poplatníkovi uvedenému v § 1 ods. 2 písm. b) a c) tohto nariadenia poplatok 

vyrubí platobným výmerom. Správca dane v platobnom výmere vychádza z údajov, ktoré 

sú mu známe v čase vydávania platobného výmeru.  

§ 6 

Splatnosť poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

1. Správca dane stanovuje splatnosť poplatku na príslušný kalendárny rok, vyrubeného 

platobným výmerom poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba uvedená v § 1 ods. 2 písm. a) tohto 

nariadenia naraz, pokiaľ správca dane v platobnom výmere (rozhodnutí) neurčí inak. 

2. Správca dane stanovuje splatnosť poplatku poplatníkovi, ktorým je právnická osoba uvedená 

v § 1 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia alebo podnikateľ uvedený v § 1 ods. 2 písm. c) tohto 

nariadenia  vyrubený poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

platobného výmeru, pokiaľ správca dane neurčí v platobnom výmere splatnosť poplatku inak.  

3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je 

splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, pokiaľ 

správca dane neurčí v platobnom výmere splatnosť poplatku inak. 

4. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je  možno platiť : 

a.) prevodom na účet č. 4243548001/5600 

b.) poštovou poukážkou 

c.) v pokladni OcÚ Ptrukša 

 

5.  Uhradiť poplatok za drobný stavebný odpad je možné v hotovosti pri odovzdaní drobného 

stavebného odpadu na mieste určenom obcou /prípadne po vystavení dokladu na obecnom 

úrade/ a následne bude poplatníkovi vydaný príjmový pokladničný doklad       

 

§7 

Vrátenie, odpustenie a zníženie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 

1. Správca dane poplatok v zdaňovacom období odpustí, ak poplatník v určenom období sa 

dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku 

sa považuje za dlhodobo dvanásť mesiacov zdaňovacieho obdobia. 
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2. Ak poplatník uhradil vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, preplatok sa poplatníkovi 

vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru  alebo odo dňa 

zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného 

obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako  

3 eur     
 

3.  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na základe žiadosti 

a príslušných podkladov  odpustí za obdobie, ak poplatník do jedného mesiaca od 

udalosti, ktorá má vplyv na  zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti preukáže:  

o že sa v určenom období dlhodobo (t.j. viac ako 90 po sebe  nasledujúcich dní) 

zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,  dokladom sú napr. pracovné povolenie, 

povolenie k pobytu, víza a pod 

o že má v obci trvalý pobyt, ale fyzicky sa zdržiava na území SR mimo územia 

mesta, kde si zároveň plní poplatkovú povinnosť, dokladom je potvrdenie 

o návšteve školy, potvrdenie zamestnávateľa, že je zamestnaný a býva  mimo 

obce 

o  že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe 

nasledujúcich dní a nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, dokladom je čestné 

vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že nehnuteľnosť nevyužíva na podnikania 

alebo prenájom a svoju poplatkovú povinnosť plní v mieste trvalého resp. 

prechodného pobytu.  

  To sa nevzťahuje na tie osoby s trvalým pobytom na území obce, ktoré sú majiteľmi 

nehnuteľností ( napr. chát, rodinných domov) mimo územia obce a ktorým obec, na území ktorej 

sa nachádza takáto nehnuteľnosť , vyrubila poplatok v zmysle svojho VZN.   

 

4. V prípade, že doklady zo zahraničia uvedené v ods. 2 a ods. 3 tohto nariadenia nie sú 

v slovenskom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad. 

5. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie 

poplatku najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka a nepredloží 

príslušné doklady,  nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto zdaňovacie 

obdobie zaniká. 

  

§ 8 

Záverečne ustanovenia 

 
1. Pri konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku sa postupuje podľa zákona NR 
SR č. 563/2009 Z.z. zákon o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 
2. Obecné zastupiteľstvo obce P t r u k š a  sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení  

obce Ptrukša č. 15/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na rok 2016 uznieslo dňa  07.12.2015    uznesením č. 03/III/21/2015 

 
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 
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Alexander T A K Á C S 

        starosta obce 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


