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VZN vyvesené:  09.12.2016                VZN  zvesené: 
 
 
Obec Klokočov v súlade s ustanovením  § 4 ods. 3c)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a ustanoveniami  a v súlade  so zákonom NR SR 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“)  vydáva  
 
       
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE OBCE   č. 5/2016 
O MIESTNOM  POPLATKU  ZA  KOMUNÁLNE 

ODPADY  A  DROBNÉ  STAVEBNÉ  ODPADY  NA  ÚZEMÍ  OBC E  
K L O K O Č O V    

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove  podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení  neskorších 
predpisov zaviesť s účinnosťou od 1. januára 2017 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na rok 2017. 
 
 
 
 

POPLATOK 
§ 1 

Základné ustanovenia 
 
 

 
(1) Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania 
s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na 
ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedením 
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.  
(2) 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 územní obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je 
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,     
(b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu  sa na území 
obce na iný účel ako podnikanie, 
(c)  podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
na účel podnikania. 
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§ 2 

Sadzba poplatku 
 
  

(1) Sadzba poplatku sa určuje nasledovne:  
 

(a)  0,04711 € za osobu a deň,    t.j.  17,20 € za osobu  na obdobie jedného kalendárneho roka pre 
poplatníkov určených podľa §1, ods. (2)(a), 
 
(b)  pre právnickú osobu, ktorá je oprávnené užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce na iný účel ako podnikanie sa vypočíva ako súčin sadzby, ukazovateľa produkcie / UP / 
a stanoveného koeficientu. 
 
A, Školy a školské zariadenia 
- sadzba    0,04711 eura/deň UP / počet osôb /            koeficient  0,15 
 
B. Pošta  
 - sadzba   0,04711 eura/deň UP / počet zamestnancov / koeficient 0,5 
                  
             
(c ) pre  podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
 na území obce na účel podnikania sa vypočíta ako súčin sadzby, ukazovateľa produkcie / UP / 
a stanoveného koeficientu. 
 
A, Obchodné jednotky 
- sadzba    0,04711 eura/deň UP / počet zamestnancov / koeficient 1 
               
B, Reštaurácie, pohostinstvá, motely a ubytovacie zariadenia 
- sadzba  0,04711 eura/deň UP / počet miest /  koeficient 0,15 
                  
C, Cukrárne 
- sadzba  0,04711 eura/deň  UP / počet miest /  koeficient 0,15 
                    
D, Služby – holič,  krajčírstvo 
- sadzba   0,04711 eura/deň UP / počet zamestnancov / koeficient 0,5 
                  
E, Zdravotnícke zariadenia 
- sadzba  0,04711 eura/deň UP / počet zamestnancov / koeficient 0,7 
                 
F, Výrobné podniky 
- sadzba 0,04711 eura/deň  UP / počet zamestnancov /       koeficient 0,5 
                 
G, Administratíva 
- sadzba 0,04711 eura/deň UP / počet zamestnancov /       koeficient 0,5 
 
(d) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín: 
     0,020 eura za kilogram týchto odpadov 
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§ 3 
Vyrubenie  poplatku a splatnosť 

 
(a) Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Pre účely tohto VZN sa 

zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.  
(b) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú 

časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca 
príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(c) Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
 
 
                                                                          § 4 
                                             Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku 
                                                                           
Poplatok  je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu 
poplatku v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Klokočove.  
 
 

§ 5 
Zníženie a odpustenie poplatku 

 
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť 
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak splnil oznamovaciu povinnosť.  
(2) Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane 
preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa 
nezdržiaval na území obce poplatníkovi,  
(3) Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet 
dní pobytu poplatníka mimo obce a to: 
a) Potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní. 
b) Pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného 
pomeru spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní. 
c) Pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu o tom, 
že sa poplatník dlhodobo zdržiava v ich meste (obci) s potvrdením o zaplatení vyrubeného poplatku v 
mieste kde sa zdržiava a býva.  
d) Doklad o pobyte v zahraničí, štúdiu v zahraničí. 
e) Potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu. 
f) Potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržiava v 
ich meste (obci) s potvrdením o úhrade poplatku za komunálny odpad.  
f) Potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou. 
g) Potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou. 
(4)  V prípade, že doklad podľa ods. 2  nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k 
dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.  
 (5) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 
 
                                                                       
 

§ 6 
Vrátenie preplatku 

 
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok 
v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho 
pomernej časti.  
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§ 7 
 

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku 
 

(1) Poplatková povinnosť vzniká: 
(a) dňom prihlásenia na trvalý alebo prechodný pobyt v obci, 
(b) dňom, kedy začala užívať nehnuteľnosť na území obce, 
(c) dňom, ktorým nadobudla vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti na území obce. 
(2) Poplatková povinnosť zaniká: 
(a)  dňom  odhlásenia z trvalého alebo  prechodného pobytu v evidencii obyvateľov (odsťahovanie, 
úmrtie) 
(b) dňom  zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, zánikom vlastníctva nehnuteľnosti. 
3) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti 
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. 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. 
 
 

§ 8 
Elektronické služby  

 
Obec Klokočov poskytuje elektronické služby. 
 
 
 

§ 9 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. Ruší sa VZN č. 6/2015  prijaté  dňa 27.11.2016. 
2. Počas vyvesenia návrhu VZN neboli podané pripomienky. 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 220/2016 
     s úpravou dňa 02.12. 2016  a nadobúda právoplatnosť 15. dňom od vyvesenia. 
4. Účinnosť nadobúda  1.január 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Veronika Haferová 
            starostka obce 
 


