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 Obecné zastupiteľstvo v Obci Sačurov v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 
písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
 v súlade s § 83 a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších  
predpisov vydáva toto  
 
 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2014 
 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 
ustanovené v § 77 až 83 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 
„zák. č. 582/2004 Z.z.“). 
 

§ 2 
Základné ustanovenie 

 
 Obec Sačurov týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2015 miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
§ 3 

Predmet úpravy VZN 
 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho 
ustanovenia § 83 zák. č. 582/2004 Z. z. (ďalej len „poplatok“). 

 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
a)  stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, 
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku, 
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

 
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
 
 

§ 4 
Množstvový zber pre fyzické osoby 

 
1. V Obci Sačurov je pre fyzické osoby zavedený množstvový zber odpadu,  ktorý je 
kombináciou rôznych druhov zberu / kontajnerovo-intervalový na netriedený a vrecový 
triedený zber /.  
 
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je  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 trávnatý 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. 
 
3. Obec po zaplatení poplatku  vydá poplatníkovi  lístky  na  vývoz odpadu podľa počtu 
členov domácnosti, ktoré slúžia pre evidenciu a prehľad počtu vyvezených kruhových 
smetných nádob.  
 
4. Poplatok pre fyzické osoby (občanov) sa nevyrubuje rozhodnutím, nakoľko spôsob platenia 
poplatku, výška poplatku a jeho splatnosť je upravená v tomto VZN. 
 
5. Fyzické osoby  platia poplatok na základe tohto VZN. 

 
§ 5 

Sadzba poplatku pre fyzické osoby 
 

1. Obec Sačurov  stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku pre fyzické osoby 
0,0167 EUR za jeden liter  komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. 

 
2. Množstvový zber je súčin sadzby, frekvencie odvozov a objemu zbernej nádoby. 

( 0,0167 €/ l x 6 x 110 l = 11,02 € ).  Cena jedného  odvozu  je 1,83 EUR. 
 
 

Počet členov v domácnosti  Počet odvozov (110  l nádoba) 
 

        Ročný poplatok 
             

1 6 11,02 
2 8 14,69 
3 10 18,37 
4 12 22.04 
5 14 25,72 
6 16 29,39 
7 18 33,06 
8 20 36,74 
9 22 40,41 

10 a viac 24 44,08 
 
 
3. Obec Sačurov stanovuje v zmysle zákona č.582/2004 §77 ods. 2 písm. a) výšku poplatku 
pre fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi nehnuteľnosti v obci, a tieto využívajú len na rekreačné 
účely,  poplatok vo výške 2 vývozov komunálneho odpadu za rok, t.j. 2 x 1,83 = 3,66 EUR. 

 
§ 6 

Splatnosť poplatku a spôsob platenia 
poplatku pre fyzické osoby 

 
1. Poplatok pre fyzické osoby je splatný do 31.03 príslušného kalendárneho roka. 
 
2.  Poplatok je možné uhradiť: 

a) bezhotovostným prevodom  na účet obce alebo 
b) hotovostným vkladom na účet obce v peňažnom ústave alebo 
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Sačurove. 

 



§ 7 
Poplatok   pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov 

 
1. Obec Sačurov  v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.  § 77 ods. 2 písm. b), c)  a § 79 ods. 2 
písm. b) stanovuje výšku poplatku pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov ako 
súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej 
produkcie komunálnych odpadov. 
 
2. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet 
priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období 
s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom 
obdobnom vzťahu, alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré 
tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, 
ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci. Ak je poplatníkom 
fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu 
osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 
(ďalej len "priemerný počet zamestnancov") 
 
3. Pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov sa stanovuje  výška koeficientu 0,104. 
 

 
 
Právnické a fyzické osoby 

- podnikatelia 

 
Koeficient 

0,104 x 365 = 37,96 / osobu 

 
Ročný poplatok v € 

                      
          

Základná škola  0,104 x 170 x 42 742,56 
Slovenská pošta a.s. 0,104 x 365 x 3  113,88 
Agren s.r.o. 0,104 x 365 x 6 227,76 
COOP  Jednota   0,104 x 365 x 4,5 170,82 
JURKI  HAYTON 0,104 x 365 x 4 151,84 
Prevádzka M. Antuš 0,104 x 365 x 1  37,96 
TOP KLUB- Topoľovský 0,104 x 365 x 1  37,96 
Prevádzka  A. Majerníková  0,104 x 365 x 1  37,96 
Prevádzka  A. Barátová  0,104 x 365 x 1  37,96 
Kaderníctvo P. Fejková 0,104 x 365 x 1  37,96 
Športklub M. Podolinský 0,104 x 365 x 1  37,96 
MONAX  P. Staško 0,104 x 365 x 1  37,96 
Prevádzka D. Frický 0,104 x 365 x 1  37,96 
LAZAMED s.r.o.  0,104 x 365 x 2  75,92 
Expotrubie s.r.o.  Migáľ 0,104 x 365 x 1  37,96 
Rím. katolícky farský úrad               0,104 x 365 x 2                                   75,92 
Gréc. katolícky farský úrad               0.104 x 365 x 2                                  75,92 
Denný stacionár sv.Simeona           0, 104 x 365 x 1 37,96 
 

§ 8 
Postup obce  pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 

pre právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov 
 

1.Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok na celé zdaňovacie obdobie 
rozhodnutím len pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov. Vyrubený poplatok je 
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 



2. Poplatok platí poplatník, ktorým je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, 
ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel 
podnikania. 
 
3.Obec Sačurov určuje možnosť  zaplatenia poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú 
splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník 
môže vyrubený poplatok zaplatiť aj naraz v lehote splatnosti prvej splátky. 
 
4. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia platia poplatok na základe rozhodnutia 
obce. 
 
5. Poplatok je možné uhradiť: 

a) bezhotovostným prevodom na účet obce alebo 
b) hotovostným vkladom na účet obce v peňažnom ústave alebo 
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Sačurove. 
 

 
§ 9 

Oznamovacia povinnosť  
 
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti a 
    a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 
pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj 
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 
ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno, alebo dodatok obchodného mena, 
sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,  
    b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,  
    c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré 
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 
 
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. 
 

§ 10 
Vrátenie poplatku      

 
1.Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak 
mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie 
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 
 
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce 
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, 

zánik práva užívania nehnuteľností a pod.) 
 
 

 



§ 11 
Zníženie poplatku 

 
 
1. Obec na základe písomnej žiadosti zníži poplatok podľa najnižšej sadzby za obdobie, za 
ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období 
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Obce Sačurov. 
 
2.Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 
počet dní pobytu poplatníka mimo Obce Sačurov, a to : 

a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní 
b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa 

o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní. 
 
3.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. Doklad nie je možné 
nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 
 
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. 
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti, a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady 
podľa ods. 2, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 
 
5. Obec na základe písomnej žiadosti môže  znížiť poplatok  o 50% : 

- samostatne žijúcej fyzickej osobe staršej ako 70 rokov,  
       - samostatne žijúcej osobe - držiteľovi preukazu ŤZP, 

- prevažne alebo úplne bezvládnej fyzickej osobe. ( ods. 2 § 83 ) 
 

§ 12 
Odpustenie poplatku 

 
1.Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Sačurov. 
 
2.Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Sačurov, a to : 
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu 
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou 
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou. 
 
3.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. Doklad nie je možné 
nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 
 
4.Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. 
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti, a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady 
podľa ods. 2, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

  
  § 13 

Postup obce proti tvrdosti zákona 



 
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 
 

§ 14 
Zrušovacie ustanovenia 

 
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce Sačurov č. 7/2012 zo dňa  
13.12.2012. 
 

§ 15 
Záverečné ustanovenie 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sačurove sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 
13.11.2014, uznesením č. 311/2014 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01. 2015. 
 
 
 
                                                                                                                     Peter Barát 
                                                                                                                     starosta obce  
 
  
 

 
 
 
 


