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Všeobecno-záväzné nariadenie Obce Častkov o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na  území obce Častkov 

 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Častkov vo veciach územnej   samosprávy  v  zmysle 

ustanovenia § 6 ods.1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a  miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

 

 

vydáva 

 

Všeobecno-záväzné nariadenie Obce Častkov č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Častkov 

 

 

Čl.1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) v zmysle 

zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych 

daniach a poplatkoch“) na území obce Častkov za zdaňovacie obdobie. Zdaňovacím obdobím 

je jeden kalendárny rok. 

Čl.2 

Základné ustanovenia 

 

Základné ustanovenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

sú uvedené v Zákone o miestnych daniach a poplatkoch.  

 

 

Čl. 3 

Poplatník 

 

1.) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a/ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, 

b/ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva 

byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu (neobývaný dom, chalupa, chata, rekreačný domček), 

alebo jej časť, objekt, ktorý nie je stavbou,  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, 

c/ právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

2.) U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) sa bude vychádzať z údajov centrálnej evidencie 

obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva Obecného úradu Častkov (trvalý pobyt, 

prechodný pobyt).  

3.) Poplatok platí vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti. 

4.) Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí 



iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na 

podnikanie, platí poplatok iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má 

osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa 

ods. 1 písm. c) podnikateľom a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo 

prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz 

z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje 

množstvový zber. 

 

Čl.4 

Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad 

 

Na území obce Častkov sa uplatňuje množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. 

Druhý zmesového komunálneho odpadu, spôsob ich zberu, frekvencia  a triedenie definuje 

príslušné  Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Častkov.  

 (1) Sadzby poplatku sú nasledovné: 

a/ sadzba poplatku pre fyzickú osobu s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom, pre 

fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, 

nebytový priestor, pozemnú stavbu (neobývaný dom, chalupa, chata, rekreačný domček), 

alebo jej časť, objekt, ktorý nie je stavbou,  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, je stanovená vo 

výške EUR 0,0685  za osobu a kalendárny deň,  ( t.j. 2,0636 Sk) 

b/ sadzba poplatku pre podnikateľské subjekty, ktoré sú zaradené do systému množstvového 

zberu odpadu je vo výške  EUR 0,0270 /l, ( t.j. 0,8134 Sk) 

2.)  Obec určuje poplatok na obdobie jedného kalendárneho roka (365 dní) ako súčin sadzby 

poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať 

občan v obci trvalý alebo prechodný pobyt, pre fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je na 

území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu (neobývaný 

dom, chalupa, chata, rekreačný domček), alebo jej časť, objekt, ktorý nie je stavbou,  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, vo výške  25,-- EUR  za osobu a rok, ( t.j. 753,15 Sk). 

3.) Pri množstvovom zbere obec určuje pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov 

poplatok na obdobie jedného kalendárneho roka (365 dní) ako súčin počtu vývozov, sadzby 

a objemu zbernej nádoby, ktorú platiteľ užíva. 

4.) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 

poplatok je splatný do 31.6. príslušného roku. 

5.) Poplatník odvádza poplatky správcovi poplatkov – obci Častkov týmito spôsobmi: 

a/ v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Častkove, 

b/ poštovou poukážkou, 

c/ prevodným príkazom na účet obce Častkov č. 2600679001/5600 v PRIMA banke Senica. 

 

Čl.5 

Úľavy a oslobodenia 

 

1.) Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch poplatok 

znížiť alebo môže poplatok odpustiť na základe písomnej žiadosti nasledovne: 

a/ občan s ťažkým zdravotným postihnutím môže požiadať o 25 %-nú  úľavu. Žiadateľ 



o úľavu sa musí preukázať hodnoverným platným dokladom o priznaní preukazu občana 

s ťažkým zdravotným postihnutím. Úľava sa poskytuje za obdobie kalendárneho roka. 

b/ študent v zahraničí môže požiadať o 80 %-nú úľavu. Žiadateľ o úľavu musí predložiť 

potvrdenie o návšteve školy. Úľava sa poskytuje za obdobie kalendárneho roka. 

c/ obyvateľom obce, ktorí v uplynulom roku z dôvodu zamestnania sa zdržiavali v zahraničí 

a tento stav pretrváva, môžu na základe písomnej žiadosti požiadať o úľavu poplatku,  ktorá 

bude  činiť 80 %. Žiadateľ o úľavu musí predložiť potvrdenie o zamestnaní od 

zamestnávateľa, pracovné povolenie, prípadne čestné vyhlásenie. Úľava sa poskytuje za 

obdobie kalendárneho roka. 

2.) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia v dôsledku zmeny trvalého bydliska. Túto 

zmenu je povinný doložiť potvrdením: kúpna zmluva, zámenná  zmluva, darovacia zmluva 

a potvrdením o zaplatení alikvotnej časti za odpady v novom mieste trvalého bydliska.  

 

Čl.6 

Oznamovacia povinnosť 

 

1.)  Noví poplatníci sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do l mesiaca odo dňa, 

keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku. 

2.) Poplatníci sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie 

výšky poplatku, a to najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. 

 

Čl.7 

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad (DSO) 

 

Poplatok za drobný stavebný odpad obec Častkov nevyberá. Na základe platnej zmluvy, ktorú 

má Obec Častkov s Technickými službami v Senici,  môžu občania obce DSO odovzdať 

v zbernom dvore Technických služieb. Cena za 1 kg DSO bude občanovi vyrátaná podľa 

platného cenníka Technických služieb. Občan faktúru za odovzdaný DSO zašle obec Častkov. 

 

Čl.8 

Nakladanie s objemným odpadom 

 

Poplatok za objemný odpad obec nevyberá. Náklady na nakladanie s objemným odpadom  

vyčíslia pôvodcovi objemného odpadu Technické služby  v Senici. 

 

Čl.9 

Nakladanie s odpadom z domácnosti s obsahom škodlivých látok 

(odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady) 

 

Poplatok za nakladanie s odpadom z domácnosti s obsahom škodlivých látok je zarátaný 

v sadzbe poplatku za zmesový komunálny odpad. 

 

Čl.10 

Kal zo septikov a žúmp 

 

Poplatky za vývoz kalu a jeho zneškodnenie na čističke odpadových  vôd v Častkove 

upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov o likvidácii odpadových vôd 

v obci Častkov. 

 



 

Čl.11 

Záverečné ustanovenia 

 

1.) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Častkov sa ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Častkove č. 26/2011 dňa 15.12.2011. 

2.) Obecné zastupiteľstvo v Častkove sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce 

Častkov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Častkov uznieslo dňa 14.12.2015  Uznesením č. 46 . 

3.) Účinnosť nadobúda dňa 01.01.2016.  

 

 

 

V Častkove 27.11.2015    ..................................................................

  

        Mgr. Eva Černeková 

                 starostka obce Častkov 

 

 

 

 

 


