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Obec Krakovany na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a pre územie obce 
KRAKOVANY toto  

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É    N A R I A D EN I E 

č. 4/2019 

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

§1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktoré 
vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich 
od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.  

1.2  Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí 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.  

1.3  Ak má osoba podľa odseku 1.2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok 
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1.2 písm. a) tohto ustanovenia v obci 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný 
účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu . Ak 
má osoba podľa odseku 1.2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa 
odseku 1.2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie 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.  

1.4   Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho 
vzťahu s poplatníkom podľa ods. 1.2, 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 pracovno-právneho vzťahu alebo z iného 
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať ju užíva aj poplatník, alebo  
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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.  

1.5   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"). 
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za 
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.  

1.6  Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods.1.2 tohto 
Ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.  

§ 2 

SADZBA POPLATKU 

2.1  Sadzba poplatku je pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 a 3 je 0,0684 € za osobu a kalendárny deň.  

2.2  Sadzba poplatku je pre poplatníka podľa § 78 ods.1 písm. b), ak je v obci zavedený množstvový 
zber alebo ak o to požiada právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ je:  

Objem nádoby v litroch  Frekvencia vývozu  Sadzba poplatku €/liter 

110     1x za dva týždne   0,0500  

110     1x za mesiac   0,0500  

120     1x za dva týždne  0,0500  

120     1x za mesiac    0,0500  

240     1x za dva týždne   0,0500  

240     1x za mesiac   0,0500  

240     1x za 6 týždňov   0,0500  

1100     1x za dva týždne   0,0500  

1100     1x za mesiac   0,0500  

1100     1x za 6 týždňov    0,0500  

2.3  Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad vzniknutý pri drobných udržiavajúcich prácach 
z domácností bez obsahu škodlivín je 0,78 € za kilogram.  

Poplatok sa vyberá povereným pracovníkom obce priamo na zbernom dvore pri vývoze tohto 
odpadu. 
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§ 3 

URČENIE POPLATKU 

3.1  Obec určuje poplatok na zdaňovacie obdobie: 

Obec ustanovuje koeficient 1 pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov 
podľa § 79 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.  

§ 4 

OZNAMOVACIA  POVINNOSŤ 

4.1 Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti 
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a ohlásiť obci:  

a/ svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo , adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu 
(ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 
Z. z. aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti,  

b/ ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z., názov 
alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné 
číslo,  

c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku ,  

d/ ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. predložiť aj 
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.  

4.2 Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v 
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto 
nastali.  

§ 5 

VYRUBENIE POPLATKU 

5.1  Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.  

5.2  Poplatníkovi, ktorý požiadal o množstvový zber určí obec spôsob platenia dohodou.  

5.3  Ak správca poplatku zistí sám alebo na základe ohlásenia, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv 
a zmenu výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej povinnosti rozhodnutím.  

§ 6 

SPLATNOSŤ POPLATKU 

6.1  Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

6.2  Poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladne správcu poplatku, poštovou poukážkou, alebo 
prevodom na účet správcu poplatku v Prima Banka Slovensko, a.s. pobočka Piešťany, IBAN: 
SK5156000000005206845001, BIC/SWIFT : KOMASK2X.  
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§ 7 

ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU 

7.1  Správca poplatok odpustí za obdobie, počas ktorého preukáže obci, že sa v zdaňovacom období 
viac ako 90 dní nezdržiaval na území obce. Poplatník predloží každoročne aktuálne potvrdenie, 
ktorým je:  

a) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku s uvedením obdobia v 
ktorom sa poplatník nezdržiaval v mieste trvalého pobytu (v prípade cudzojazyčného potvrdenia je 
potrebný preklad),  

b) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb 

7.2  Správca poplatku poskytne úľavu študentom  študujúcim na území SR alebo v zahraničí (vysoké 
školy, odborné učilištia, stredné školy) vo výške 75% z ročného poplatku. Podmienkou poskytnutia 
úľavy je: 

c) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,  

d) potvrdenie o ubytovaní na internáte.  

e) prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie poplatku a 
dátum kedy nárok na odpustenie zaniká. Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) až e) nie je možné 
nahradiť čestným prehlásením.  

§ 8 

VRÁTENIE POPLATKU 

8.1  Ak poplatníkovi zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže 
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, obec poplatok alebo jeho 
pomernú časť vráti do 30 dní od zistenia skutočnosti.  

8.2  Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ods. (1) na vrátenie poplatku alebo jeho 
pomernej časti:  

a) potvrdenie o zmene trvalého pobytu,  

b) kópiu úmrtného listu,  

c) potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území obce.  

§ 9 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

9.1  Správu miestneho poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu obce a poverených 
zamestnancov obce.  

9.2  Postavenie povereného zamestnanca obce – miestneho poplatku nemá hlavný kontrolór obce.  
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§ 10 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1  Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon 
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

10.2  Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Krakovany č.4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Krakovany.  

10.3  Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Krakovany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v 
Krakovanoch dňa 16. decembra 2019 pod č.87/8/2019 

10.4  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.  

V Krakovanoch dňa 29.11.2019 

 

 

PhDr. František Klinovský 

starosta obec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


