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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 4/2019 
vydáva obec Danišovce z dôvodu aktualizácie sadzieb poplatku z titulu 
zvýšenia úložného a dodržania podmienok zákona ohľadne financovania 
nakladania s odpadom. Zároveň sú bližšie špecifikované potrebné 
doklady a podmienky poskytnutia úľav a oslobodenia od poplatku. 
Navrhované zmeny sú zvýraznené tučným písmom.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Danišovce na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a podľa zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení 
neskorších predpisov schvaľuje:  
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019, 
o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad 
 
 
 

I. Časť 
Týmto návrhom Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 4/2019 sa 
ustanovuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci 
Danišovce.  
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, za 
činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, za 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 za 
náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 
8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  
 
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:  
 
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je 
na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť vymedzenú v § 77 ods. 
2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  
 
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,  
 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu   
sa na území mesta na účel podnikania.  
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 



SADZBA POPLATKU 
 

1.Sadzby poplatku za komunálne odpady sa stanovujú takto:  
 
a/  Správca dane na území obce Danišovce určuje ročnú sadzbu za osobu  19,97 Eur v prepočte 

0,0547 Eur na osobu / deň,  pre poplatníkov uvedených v odst.2 písm a/.  

b/  Správca dane na území obce Danišovce určuje sadzbu poplatku  5,- Eur/ mesiac  pre právnické 

osoby, podnikajúce fyzické osoby na území obce používajúce 1 ks  110 l KUKA nádobu. 

c/  Správca dane na území obce Danišovce určuje sadzbu poplatku  21,58 Eur / vývoz  pre  právnické 

osoby používajúce  1100 l kontajner BOBOR. 

 
 

§ 3 
FORMA a MIESTO ZAPLATENIA POPLATKU 

 
1. Forma a miesto zaplatenia poplatku za komunálny odpad  
 
a) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím za celé zdaňovacie obdobie.  
 
b) Počas zdaňovacieho obdobia správca dane upraví poplatok rozhodnutím na základe 
oznamovacej povinnosti v zmysle zákona.  
 
c) Pre PO a FO - podnikateľa zaradeného do systému množstvového zberu správca dane 
vyrubuje poplatok rozhodnutím v zmysle § 63 zákona č.563/2009 o správe daní  
( daňový poriadok) v znení neskorších predpisov na celé zdaňovacie obdobie.  
 
d) Vyrubený poplatok je splatný v lehote alebo splátkach určených správcom dane v 
rozhodnutí. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v 
splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.  
 
e) Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu 
dane v peňažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni obecného úradu, na základe 
identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí.  
 
 
 

§ 4 
PODMIENKY NA VRÁTENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

 
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti o vrátenie 
preplatku alebo jej pomernej časti.  
 
2.Právnická osoba alebo podnikateľ sú povinní doložiť doklad o ukončení podnikateľskej 
činnosti na území obce Danišovce alebo doklad o zrušení prevádzky na území obce 
Danišovce najneskôr do 30 dní od zmeny, ktorá má za následok vrátenie poplatku alebo jej 
pomernej časti.  
 
3. Ak daňový subjekt v žiadosti neuvedie číslo účtu v peňažnom ústave, na ktorý má správca 
dane poplatok vrátiť, správca dane vráti poplatok poštovou poukážkou.  
 
 
 
 
 
 



§ 5 
ZNÍŽENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

 
1. Správca dane poplatok zníži v zmysle zákona, za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, 
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.  
Daňový subjekt musí preukázať splnenie podmienok na znížene poplatku predložením 
dokladov uvedených v bode a), b),  za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.  
 
a) poplatníkovi, ktorý študuje a ak je štúdium spojené s ubytovaním v inom meste Obec 
poplatok zníži podľa najnižšej sadzby v zmysle § 78 ods. 1 písm. b) na 0,0451 € za osobu a 
kalendárny deň, t.j. na 16,45 € za osobu a rok, ak poplatník obci preukáže, že sa v 
zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval na území obce. 
Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti potvrdením o ubytovaní alebo nájomnou zmluvou.  
 
b) poplatníkovi, ktorý preukáže, že vykonáva turnusové práce (napr. vodič medzinárodnej 
kamiónovej alebo medzinárodnej autobusovej dopravy, au-pair, opatrovateľka) v zahraničí  
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby v zmysle § 78 ods. 1 písm. b) na 0,0451 € za 
osobu a kalendárny deň, t.j. na 16,45 € za osobu a rok, ak poplatník obci preukáže, že sa 
v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval na území obce. 
Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti pracovnou zmluvou alebo potvrdením o pracovnom 
pomere od zamestnávateľa alebo potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v 
zahraničí do 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia.  
Dátum vystavenia dokladov uvedených v § 5, bod 1, písm. a), b), tohto nariadenia musí byť 
zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na odpustenie 
poplatku.  
 
2. Poplatník si môže uplatniť zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady podľa § 5, bodu 1, písm. a), b) a d) na základe predloženia dokladov preukazujúcich 
skutočnosti na zníženie poplatku do 31. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia.  
V prípade, že tieto skutočnosti nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, poplatník je 
povinný do 30 dní túto skutočnosť oznámiť správcovi dane.  
 
 
 

§ 6 
ODPUSTENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

 
1. Správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že v 
zdaňovacom období sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Nárok na odpustenie vzniká 
vtedy, ak je toto obdobie v zdaňovacom období dlhšie ako 90 dní.  
2. Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku podľa bodu 1 je hodnoverný doklad, z 
ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období mimo obce a to najmä:  
a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v 
zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí alebo  
b) pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období  
c)potvrdenie o činnosti alebo práci vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia v 
zahraničí vrátane dokladu o ubytovaní v zahraničí a potvrdenia, že tam platí miestne dane  
d) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí alebo  
e) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname 
nezamestnaných v príslušnom štáte  
f) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania obyvateľstva, 
rezidentské povolenie) alebo  
g) potvrdenie o štúdiu v zahraničí alebo  
h) doklad o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí alebo  
ch) potvrdenie o platbe dane z príjmov v zahraničí  
Poplatník k dokladu v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka je povinný doložiť 
jeho preklad (nevyžaduje sa úradný preklad). Čestné vyhlásenie sa nepovažuje za 
doklad, ktorý odôvodňuje odpustenie poplatku.  



3. Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí, za obdobie, za 
ktoré obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 
zdržiaval v inej obci na území SR.  
4. Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku podľa § 6, bodu 3. je hodnoverný doklad, z 
ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období v inej obci na území 
SR a to najmä:  
a) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území, vrátane dokladu o 
zapojení sa tam do systému zberu komunálneho odpadu (t. j. rozhodnutie o vyrubení 
poplatku na poplatníka z titulu prechodného pobytu vrátane dokladu o úhrade poplatku za 
príslušné zdaňovacie obdobie), pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček  
b) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody  
c) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti  
d) potvrdenie o hospitalizácií v zdravotníckom zariadení  
e) potvrdenie o pobyte reedukačnom zariadení  
f) potvrdenie o pobyte v detskom domove  
g) zmluvu o nájme v inom meste, z ktorej je zrejmé, že poplatok za KO je uvedený v zmluve  
5. Dátum vystavenia dokladov uvedených v § 6, v bodoch 2. a 4. tohto nariadenia musí byť 
zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na odpustenie 
poplatku.  
6. Poplatník si môže uplatniť oslobodenie od poplatku za komunálne odpady najneskôr do 
30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia.  
 
 
 

II. Časť 
1. Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.  
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší III.časť § 14  vo VZN č. 3/2012 o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
3. Ak v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa 
na zákon NR SR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a platné VZN o nakladaní s KO a DSO.  
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019, bolo schválené uznesením Obecným 
zastupiteľstvom č.38 /2019 dňa 06.12.2019 a nadobúda platnosť dňom a účinnosť 
dňom 01.01.2020  


