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Všeobecne záväzné nariadenie obce Sliepkovce č. 1/2022 
o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
 
 
Obec Sliepkovce, Obecné zastupiteľstvo v Sliepkovciach 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 zmien a doplnkov a v súlade s § 83 

a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

sa uznieslo na vydaní tohto 

všeobecne záväzného nariadenia Obce Sliepkovce 

 

§ 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 zmien a doplnkov. 

 

§ 2 
Základné ustanovenie 

 
Obec Sliepkovce týmto VZN ukladá s účinnosťou od  1.1.2022 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 zákona č. 582/2004 Z. z.. 

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 
Druhy odpadov 

V obci Sliepkovce  sú zavedené druhy odpadu: 

 

1. Komunálny odpad 

2. Drobný stavebný odpad 
 

§ 5 
Špecifikácia odpadov 

 
1. Komunálny odpad je zmesový odpad produkovaný v domácnostiach po vyseparovaní odpadov patriacich do  

    triedeného zberu. 

2. Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných    

    fyzickou osobou nepodnikateľom (v rozsahu do jedného m³ ročne od jednej fyzickej osoby) na vykonávanie  

    ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo pri ktorých nie je  

    potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu. Ak si fyzická osoba nepodnikateľ na takéto práce najmä stavebnú  

    firmu, v takom prípade zodpovedá za stavebný odpad táto firma. 

 

 

 

 

 

 



§6 
Nakladanie, zber, preprava a miesta na ukladanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov 

 

Držitelia drobných stavebných odpadov sú povinný odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného 

priestranstva alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce Sliepkovce s využitím záberu 

verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému 

znečisťovaniu okolia a ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí. 

 

- Drobný stavebný odpad vzniká fyzickej osobe pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré nie je potrebné 

ohlásenie a sú to najmä: 

 

a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena 

odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho 

trasa 

b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, 

obkladových stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí, 

c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena 

jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv 

stavby na okolie alebo životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia výťahu, 

vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov 

d) výmena zriaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, maliarske 

a natieračské práce 

 

- Medzi drobné stavebné odpady nepatria izolačné materiály obsahujúce azbest a stavebné materiály 

obsahujúce azbest, resp. iné stavebné odpady s obsahom škodlivín, nakoľko nakladanie s týmito odpadmi 

podlieha osobitnému režimu. 

- Drobný stavebný odpad v malých množstvách a objeme /v rozsahu, ktorý neobmedzí systém 

zneškodňovania komunálnych odpadov, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby a pod.) sú oprávnení 

jeho držitelia zneškodňovať v nádobách na zmesový komunálny odpad, ktoré sú určené pre daného 

držiteľa odpadu 

- Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek drobných stavebných odpadov neumožňuje 

jeho zhromažďovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, môžu jeho držitelia využiť na 

zneškodnenie systém likvidácie objemného odpadu 

 

a) Obec v prípadu záujmu obyvateľov objedná službu zabezpečujúcu nakladanie s drobným stavebných 

odpadom (veľkokapacitný kontajner, jeho odvoz a zneškodnenie DSO) od zberovej spoločnosti. 

Zabezpečí preberanie a stanovenie hmotnosti DSO na najbližšej skládke, pričom poplatok za 

zneškodnenie DSO musí uhradiť obci na základe vážneho lístka (v tomto prípade je výška poplatku 

stanovená po dohode s príslušnou skládkou /v danom limite/) 

 

Iné nakladanie s drobnými stavenými odpadmi sa zakazuje, najmä: 

 

- Ukladať drobný stavebný odpad do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu 

 

 

§7 
Sadzby poplatkov 

 

Obec určuje sadzbu poplatku: 

 
- za komunálny odpad vo výške 0,0493 eura/osoba/kalendárny deň – ročný poplatok za osobu na rok je 

18,- eur.  Cena platí pri 26 vývozoch za rok, 110 l nádoba pre 1-5 osôb. Domácnosť, kde platí poplatok 

za odpad 6 a viac osôb, má právo vyložiť dve 110 l nádoby, alebo jednu veľkokapacitnú 240 l. 

Domácnosť môže vyložiť aj viac nádob na vývoz odpadu, ale za každú ďalšiu nádobu musí uhradiť 

cenu vývozu celej nádoby /110 l/ - 42,00 € ročne. Po uhradení poplatku za komunálny odpad bude 

daňovníkovi vydaná nálepka na príslušný rok, ktorú si daňovník nalepí na 110 l nádobu. Pri 240 l 

nádobe po uhradení ročného poplatku budú vydané 2ks nálepiek. Neoznačené nádoby na komunálny 

odpad nebudú daňovníkovi vyvezené. 

- za drobný stavebný odpad vo výške 0,0780 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu 

„škodlivín“, ktorý sa uhrádza po odovzdaní drobného stavebného odpadu na mieste určenou obcou 



(prípadne po vystavení dokladu na obecnom úrade) a následne bude poplatníkovi vydaný príjmový 

pokladničný doklad 

- za komunálny odpad pre právnické osoby vo výške 0,0525 €/L pri veľkosti KUKA nádoby 110L 

a počte vývozov 26 – množstvový zber 

- za komunálny odpad pre fyzické osoby-podnikateľov vo výške 0,0245 €/L pri veľkosti KUKA nádoby 

110L a počte vývozov 26 – množstvový zber 

§ 8 
Určenie koeficientu 

 
1. Pre potreby výpočtu ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov určuje obec koeficient 1. 

 

 

§9 
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 

 
 

1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

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

2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených 

obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

 

 

§ 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 nehnuteľnosti a pod.) 

       c) úmrtie osoby, za ktorú poplatník uhradil poplatok, preukáže úmrtným listom.  

 

 

§ 11 
Zníženie, odpustenie poplatku 

 
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na 

základe podkladov, že viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa 

nezdržiaval na území obce Sliepkovce. Hodnota koeficientu je 0,50. 
 

Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu 

poplatníka mimo obce Sliepkovce 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 

c) nájomná zmluva a potvrdenie o úhrade poplatku v mieste nájmu 

 

2.    Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na  

       základe podkladov, že viac ako 210 po sebe nasledujúcich dní sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území  

       obce Sliepkovce. Hodnota koeficientu je 0,25 a to: 

 
 a) dlhodobo odcestovaným občanom, ktorí sa v obci zdržujú príležitostne / chatári , majitelia nehnuteľností/  

     a ktorí majú trvalý pobyt mimo obce.  

 

3.   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. 



 

 

 

 

 

4.   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 Sliepkovce. Obec odpustí poplatok tým osobám s trvalým pobytom v obci Sliepkovce, o ktorých má 

vedomosť, že sa v obci dlhodobo nezdržiavajú a teda neprodukujú v obci komunálny odpad. 

 

Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu 

poplatníka mimo obce Sliepkovce 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 

 

 

5.   V prípade, že doklad  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. 

 

 

 

§ 12 
Postup obce proti tvrdosti zákona 

 
1   Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený   

     poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

2.  O znížení alebo odpustení poplatku rozhoduje starosta obce 

 

§ 13 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Týmto VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Sliepkovce č. 3/2012. 

 
 

§ 14 
Záverečné ustanovenie 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sliepkovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa           uznesením 

č.    /2022 a toto VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť 

dňom 1.1.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kamil Minda 

          starosta obce  

 

 

 

 


