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Obecné zastupiteľstvo obce Lovča, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. 

d), e), g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a zároveň v súlade s ustanoveniami 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“), zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a zákona č. 563/2009 Z.z. 

o správe daní v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) vydáva pre 

katastrálne územie obce Lovča toto 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

číslo __/2018 

O MIESTNYCH POPLATKOCH ZA KOMUNÁLNY ODPAD  

A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD  

NA ÚZEMÍ OBCE LOVČA 
 

 

I. ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§1 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob platenia miestneho poplatku za 

komunálny odpad a miestneho poplatku za drobný stavebný odpad, ďalej predmet 

poplatkov, poplatníka, sadzbu poplatkov, určenie a vyrubenie poplatkov na územní obce 

Lovča. 

Oddiel I. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

§2 

Obec Lovča na svojom území vyberá poplatok za: 

 komunálny odpad,  

 drobný stavebný odpad v nadväznosti na zavedený množstvový zber.  

§3 

(1) Zdaňovacím obdobím poplatku za komunálny odpad je kalendárny rok.  

(2) Poplatok za drobný stavebný odpad je poplatok za množstvo reálne vyprodukovaného 

drobného stavebného odpadu v čase jeho odovzdania do zbernej nádoby.  
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§4 

Správu miestnych poplatkov vykonáva obec Lovča (ďalej aj „správca dane“). 

§5 

Výnos z poplatkov vrátane výnosov z pokút a úrokov z omeškania vzťahujúcich sa k týmto 

poplatkom sú v súlade s ustanoveniami zákona o miestnych daniach
1
 príjmom rozpočtu 

obce Lovča. 

Oddiel II. 

VYMEDZENIE POJMOV 

§6 

KOMUNÁLNE ODPADY sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti 

fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická 

osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom 

výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z 

nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo 

záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre 

potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. 

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných 

komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri 

údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe 

obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
2
  

§7 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných 

fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu.
3
  

 

II. ČASŤ 

MIESTNE POPLATKY ZA KOMUNÁLNY ODPAD  

A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 

Oddiel I. 

PREDMET POPLATKOV 

 

                                                            
1 §100 zákona o miestnych daniach 
2 §80 odsek 1 zákona o odpadoch 
3 §80 odsek 5 zákona o odpadoch 
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§8 

Predmet poplatku za komunálny odpad 

V súlade s ustanoveniami zákona o miestnych daniach
4
 sú v miestnom poplatku za 

komunálny odpad zahrnuté náklady na: 

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu v súlade s ustanoveniami Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Lovča o nakladaní s odpadom, 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 zákona o odpadoch, 

§9 

Predmet poplatku za drobný stavebný odpad 

Predmetom poplatku za drobný stavebný odpad sú náklady na zabezpečenie jeho 

množstvového zberu a odvozu. 

Oddiel II. 

POPLATNÍK A PLATITEĽ POPLATKOV 

§10 

V súlade s ustanoveniami zákona o miestnych daniach
5
 platiteľom poplatkov za 

komunálny odpad aj drobný stavebný odpad je poplatník, ktorým  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, 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) 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.  

                                                            
4 §77 odsek 1 a odsek 9 zákona o miestnych daniach 
5 §77 odsek 2 zákona o miestnych daniach 
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§11 

V prípade spoluvlastníctva k nehnuteľností je platiteľom poplatku za komunálny odpad 

spoluvlastníkmi určený zástupca, keď k určeniu zástupcu spoluvlastníkmi nedôjde, 

zástupcu určí obec. V spoločnej domácnosti poplatníkov môže plnenie povinností 

poplatníkov prevziať jeden  z nich. 

§12 

(1) Ak má osoba uvedená v §10 tohto Všeobecne záväzného nariadenia v obci súčasne 

trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok za komunálny odpad platí iba z dôvodu trvalého 

pobytu.  

(2) Ak má osoba uvedená v §10 tohto Všeobecne záväzného nariadenia v obci trvalý pobyt 

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

ako na podnikanie, poplatok za komunálny odpad platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo 

prechodného pobytu.  

(3) Ak má osoba uvedená v §10 tohto Všeobecne záväzného nariadenia v obci trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa §10 tohto Všeobecne záväzného nariadenia 

fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého 

pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok 

za komunálny odpad platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.  

§13 

Poplatková povinnosť za komunálny odpad vzniká poplatníkovi dňom, ktorým nastane 

skutočnosť uvedená v §10 tohto Všeobecne záväzného nariadenia, a zaniká dňom, ktorým 

táto skutočnosť zanikne. 

Oddiel III. 

SADZBA POPLATKOV 

§14 

Sadzba poplatku za komunálny odpad 

Obec Lovča v súlade s ustanoveniami zákona o miestnych daniach
6
 určuje sadzbu poplatku 

nasledovne: 

a) ak je poplatníkom osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v obci, sadzba 

poplatku je 0,04654 € za osobu a deň. Ročný poplatok sa vypočíta ako súčin sadzby 

poplatku a počtu dní v kalendárnom roku; 

                                                            
6 §78 zákona o miestnych daniach 



 

Obec  LOVČA 

VZN O MIESTNYCH POPLATKOCH 

6 

 

b) ak je poplatníkom právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ s predmetom 

podnikania „predajňa potravín“, sadzba poplatku je 0,1095 € za osobu a deň. Ročný 

poplatok sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku a počtu dní v kalendárnom roku; 

c) ak je poplatníkom právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ s predmetom 

podnikania „ubytovacie zariadenie“, sadzba poplatku je 0,037 € za osobu a deň. 

Ročný poplatok sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku a počtu dní v kalendárnom 

roku; 

d) ak je poplatníkom právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ a využíva 

nehnuteľnosť na iný predmet podnikania, ako je uvedený v písmenách b), c), sadzba 

poplatku je 0,037 € na osobu a kalendárny deň. Ročný poplatok sa vypočíta ako 

súčin sadzby poplatku a počtu dní v kalendárnom roku. 

§15 

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 

Obec Lovča v súlade s ustanoveniami zákona o miestnych daniach
7
 určuje sadzbu poplatku 

nasledovne: 

0,078 € za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok 

sa vypočítava ako súčin sadzby poplatku a hmotnosti odobraného drobného stavebného 

odpadu bez obsahu škodlivín.  

Oddiel IV. 

ZNÍŽENIE SADZBY POPLATKOV A OSLOBODENIE OD POPLATKOV 

§16 

(1) Obec v súlade s ustanoveniami zákona o miestnych daniach
8
 zníži sadzbu poplatku za 

komunálny odpad nasledovne: 

a) 90% zo sadzby poplatku, ak je poplatník študentom mimo miesta trvalého pobytu na 

základe jeho písomnej Žiadosti (VZOR Žiadosti v Prílohe tohto Všeobecne 

záväzného nariadenia). Odôvodnenie Žiadosti preukáže poplatník kópiou potvrdenia 

o návšteve školy a kópiou o prechodnom pobyte, alebo potvrdením  o ubytovaní na 

internáte, alebo zmluvy o podnájme; 

b) 50% zo sadzby poplatku, ak poplatník pracuje mimo miesta trvalého bydliska            

a nezdržiava sa na území trvalého bydliska na základe jeho písomnej Žiadosti 

(VZOR Žiadosti v Prílohe tohto Všeobecne záväzného nariadenia). Odôvodnenie 

                                                            
7 §78 zákona o miestnych daniach 
8 §82 odsek 2 zákona o miestnych daniach 
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Žiadosti preukáže poplatník Čestným vyhlásením, že sa v mieste trvalého bydliska 

zdržiava len počas víkendov a sviatkov (VZOR Čestného vyhlásenia v Prílohe tohto 

Všeobecne záväzného nariadenia);  

(2) Zníženie sadzby poplatku  za komunálny odpad pri splnení dvoch a viacerých dôvodov 

podľa §16 odsek 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia nie je možné u jedného 

poplatníka uplatniť súbežne. Ak u jedného poplatníka vznikne súbežne viac nárokov na 

zníženie poplatku,  uplatní sa zníženie poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka. 

(3) Poplatok za drobný stavebný odpad nie je možné znížiť. 

§17 

(1) Obec v súlade s ustanoveniami zákona o miestnych daniach
9
 odpustí poplatok za 

komunálny odpad, ak sa poplatník v zdaňovacom období zdržiava alebo bude zdržiavať 

počas celého príslušného kalendárneho roka mimo obce Lovča na základe jeho písomnej 

Žiadosti (VZOR Žiadosti v Prílohe tohto Všeobecne záväzného nariadenia). Odôvodnenie 

Žiadosti preukáže poplatník kópiou pracovnej zmluvy, alebo kópiou potvrdenia 

o prechodnom pobyte, alebo kópiou zmluvy o podnájme.  

(2) Poplatok za drobný stavebný odpad nie je možné odpustiť. 

§18 

Na základe žiadosti poplatníka obec rozhodne  o znížení poplatku za komunálny odpad, 

alebo o odpustení poplatku za komunálny odpad v súlade s ustanoveniami zákona 

o miestnych daniach
10

 Rozhodnutím. 

§19 

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

poplatku  za komunálny odpad podľa ustanovení §16 a §17 tohto Všeobecne záväzného 

nariadenia v stanovenej lehote, nárok na  zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny 

odpad v príslušnom zdaňovacom období zaniká. 

§20 

Ak má poplatník za predchádzajúce obdobie nedoplatky na miestnom poplatku za 

komunálny odpad, obec jeho žiadosť o zníženie sadzby poplatku za komunálny odpad, 

alebo o odpustenie poplatku za komunálny odpad zamietne.   

 

 

                                                            
9 §82 odsek 2 zákona o miestnych daniach 
10

§82 odsek 3 zákona o miestnych daniach 
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III. ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA  

PRE SPRÁVU MIESTNYCH POPLATKOV 

§21 

Správu miestnych poplatkov vykonáva obec Lovča. Rozhodnutia súvisiace so správou 

poplatkov vydáva starosta obce. 

§22 

Pokiaľ Všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie neupravuje niektoré vzťahy súvisiace 

so správou miestnych poplatkov, použijú sa príslušné ustanovenia daňového poriadku. 

Oddiel I. 

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ POPLATNÍKA  ZA KOMUNÁLNY ODPAD 

§23 

Poplatník poplatku za komunálny odpad je v súlade s ustanoveniami zákona o miestnych 

daniach
11

 povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti k poplatku za komunálny odpad do 30 dní odo dňa jej vzniku (VZOR 

Oznámenia v Prílohe tohto Všeobecne záväzného nariadenia). Oznámenie podáva 

poplatník len pri vzniku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad.  

§24 

Ak si poplatník poplatku za komunálny odpad nesplní svoju oznamovaciu povinnosť 

v zákonnej lehote, správca dane na jej splnenie poplatníka písomne vyzve. Správca dane na 

splnenie oznamovacej povinnosti určí poplatníkovi primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. 

Ak si poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy v stanovenej lehote, 

správca dane určí poplatok za komunálny odpad v súlade s ustanoveniami zákona 

o miestnych daniach
12

 podľa pomôcok.  

§25 

Ak poplatník poplatku za komunálny odpad požaduje zníženie, alebo odpustenie poplatku, 

predloží obci k žiadosti aj kópie všetkých požadovaných dokladov podľa ustanovení §16   

a §17 tohto Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie 

poplatku za komunálny odpad. 

 

 

                                                            
11 §80 zákona o miestnych daniach 
12 §81a zákona o miestnych daniach 



 

Obec  LOVČA 

VZN O MIESTNYCH POPLATKOCH 

9 

 

§26 

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku za komunálny odpad a zánik 

poplatkovej povinnosti za komunálny odpad v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník 

poplatku za komunálny odpad povinný oznámiť obci (VZOR Oznámenia v Prílohe tohto 

Všeobecne záväzného nariadenia) do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.  

§27 

Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti je poplatník poplatku za komunálny 

odpad povinný podať obci - správcovi dane v písomnej podobe (poštou, alebo osobne), 

alebo elektronicky. Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických 

služieb obcou sú zverejnené na webovom sídle obce. 

Oddiel II. 

POVINNOSTI POPLATNÍKA  ZA DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 

§28 

Poplatník poplatku za drobný stavebný odpad je pri nakladaní s drobným stavebným 

odpadom a jeho odovzdaní v zbernom mieste povinný dodržiavať postup stanovený           

v ustanoveniach § 17 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lovča.  

Oddiel III. 

VYRUBENIE A SPLATNOSŤ POPLATKOV 

§29 

(1) Poplatok za komunálny odpad vyrubuje obec v súlade s ustanoveniami zákona 

o miestnych daniach
13

 každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.  

(2) Ak poplatníkovi vznikne poplatková povinnosť za komunálny odpad v priebehu 

zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku za komunálny odpad 

rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného 

zdaňovacieho obdobia.  

(3) Ak poplatníkov za komunálny odpad,  žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden 

z nich, obec vyrubí poplatok za komunálny odpad rozhodnutím v celkovej sume tomuto 

zástupcovi. 

§30 

Vyrubený poplatok za komunálny odpad je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

                                                            
13

 §81 zákona o miestnych daniach 
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§31 

Poplatok za drobný stavebný odpad obec nevyrubuje rozhodnutím, poplatok je splatný 

v deň jeho odovzdania do zbernej nádoby v zbernom mieste. 

Oddiel IV. 

PLATENIE POPLATKOV  

§32 

(1) Poplatník uhradí poplatok za komunálny odpad nasledovne: 

a) bezhotovostnou platbou na účet obce, ktorý je presne určený v rozhodnutí o vyrubení 

poplatku, alebo  

b) v hotovosti do pokladne obce pri platbách do 1 000 €.  

(2) Poplatník označí bezhotovostnú platbu presne podľa pokynov na jej identifikáciu, ako 

sú uvedené v rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálny odpad. Ak poplatník platbu 

neoznačí, správca dane bude postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o miestnych 

daniach.
14

  

(3) Obec môže v súlade s ustanoveniami zákona o miestnych daniach
15

 určiť platenie 

poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, 

ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím 

obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.  

§33 

Poplatník uhradí poplatok za drobný stavebný odpad v hotovosti do pokladne obce. 

Oddiel V. 

VRÁTENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD 

§34 

Ak poplatníkovi poplatku za komunálny odpad v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla 

povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad a preukáže splnenie podmienok na vrátenie 

poplatku alebo jeho pomernej časti, obec v súlade s ustanoveniami zákona o miestnych 

daniach
16

 a na základe jeho žiadosti (VZOR Žiadosti v Prílohe tohto Všeobecne záväzného 

nariadenia) vráti poplatníkovi poplatok, alebo jeho pomernú časť.  

Oddiel VI. 

SANKCIE PRI SPRÁVE MIESTNYCH POPLATKOV 

 

                                                            
14 §98a zákona o miestnych daniach 
15 §81 odsek 4 zákona o miestnych daniach 
16 §82 zákona o miestnych daniach 
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§35 

Za porušenie povinností poplatníka uloží obec - správca dane poplatníkovi: 

a) pokutu  

b) úrok z omeškania 

§36 

Správca dane uloží poplatníkovi pokutu v súlade s ustanoveniami  daňového poriadku
17

 ak: 

a) poplatník poplatku za komunálny odpad nesplní svoju oznamovaciu povinnosť                   

v ustanovenej lehote vo výške 5,00 €, 

b) poplatník poplatku za komunálny odpad nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím 

správcu dane vo výške 5,00 €. 

§37 

Správca dane vyrubí poplatníkovi poplatku za komunálny odpad úrok z omeškania 

v súlade s ustanoveniami daňového poriadku,
18

 ak poplatník nezaplatí alebo neodvedie v 

ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo vo výške určenej v 

rozhodnutí správcu dane poplatok za komunálny odpad alebo rozdiel poplatku, alebo 

splátku poplatku. Výška úroku z omeškania sa vypočíta aktuálne v súlade s ustanoveniami 

daňového poriadku.
19

  

 

IV. ČASŤ 

PRECHODNÉ USTANOVENIA 

§38 

(1) Oznámenia poplatníkov k miestnemu poplatku za komunálny odpad podané 

poplatníkmi do 31. 12. 2018 ostávajú v platnosti. 

(2) Obec podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia vyrubí miestny poplatok za 

komunálny odpad prvýkrát k 1. januáru 2019. 

(3) Obec podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia bude vyberať poplatok za drobný 

stavebný odpad bez obsahu škodlivín od 1. januára 2019. 

 

 

 

 

                                                            
17 §155 a nasledujúcich daňového poriadku 
18 §156 daňového poriadku 
19 §156 odsek 2 daňového poriadku 
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V. ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§39 

(1) V daňovom konaní postupuje obec ako správca dane podľa ustanovení daňového 

poriadku. 

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušujú 

ustanovenia §19, §20 a §21 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

(3) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený obvyklým spôsobom na 

webovom sídle obce  a vyvesený na úradnej tabuli obce Lovča v súlade  s § 6 ods. 3 

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

dňa___________________ 

Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte_________________ 

(4) Obecné zastupiteľstvo obce Lovča toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom 

poplatku na území obce Lovča schválilo dňa ________2018 Uznesením obecného 

zastupiteľstva _________ 

(5) Schválené Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením obvyklým 

spôsobom na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce dňa 

__________________________ 

(6) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2019 

 

 

 

     Ondrej Bahno 

      starosta obce 


