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Obecné zastupiteľstvo obec Šišov na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 

1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 98 

 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

v  y  d  á  v  a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020,  
ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 4/2019  

 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

 a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“) 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Článok 4, bod 3 písm. a) sa sadzba 0,040 eur/m2 nahrádza sadzbou 0,060 eur/m2. 

 

Článok 5, bod 2 sa sadzba 0,040 eur nahrádza sadzbou 0,060 eur 

 

Tretia časť 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Sa nahrádza novým znením:  

 

 

TRETIA ČASŤ 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY 

 

Článok 11 

Predmet úpravy 

 

(1) Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona 

o miestnych daniach.   

(2) Toto VZN 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.  

 

Článok 12 

Sadzba poplatku 

 

(1) Správca dane stanovuje: 

a) sadzbu poplatku 0,0576 € za osobu a kalendárny deň ( 21 € ročne), 

b) sadzbu poplatku 0,030 € za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu 

škodlivín. 

(2) U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov 

vypočíta podľa § 79 ods. 4 písm. a) zákona o miestnych daniach a vynásobí sa 

koeficientom 1. 



 

Článok 13 

Forma, miesto a lehota zaplatenia poplatku 

 

(1) Forma a miesto zaplatenia poplatku za komunálne odpady 

a) poplatok obec vyrubuje každoročnej rozhodnutím za celé zdaňovacie obdobie; 

b) vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia; 

c) obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné 

v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok;  

d) poplatník môže zaplatiť poplatok:  

a) v hotovosti do pokladne správcu dane 

b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu IBAN SK40 0200 

0000 0000 0502 8192 vedený vo VÚB 

c) poštovou poukážkou. 

  

Článok 14 

Podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

 

(1) Správca dane 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.  

(2) Podmienky vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) písomná žiadosť o vrátenie poplatku, 

b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého, resp. prechodného pobytu, 

zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.) 

 

Článok 15 

Zníženie poplatku za komunálne odpady 

 

(1) Správca dane zníži poplatníkovi poplatok ak preukáže, že sa viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Šišov: 

a) o 50 % poplatok za komunálny odpad poplatníkovi podľa článku 12 ods. 1 písm. a),  

ktorý je denným študentom strednej alebo vysokej školy mimo miesta trvalého 

bydliska, kde je ubytovaný. 

Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:  

- potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo z ubytovacieho zariadenia 

- nájomná zmluva 

b) o 50 % poplatok za komunálny odpad poplatníkovi podľa článku 12 ods. 1 písm. a), 

ktorý sa zdržiava mimo trvalého pobytu z dôvodu výkonu práce a je ubytovaný 

v mieste výkonu práce z dôvodu nemožnosti každodenného dochádzania. 

Doklady potrebné k uplatneniu úľavy: 

- potvrdenie o ubytovaní 

- nájomná zmluva 

c) o 50 % poplatok za komunálny odpad poplatníkovi podľa článku 12 ods. 1 písm. a), 

ktorý zaplatil poplatok za komunálny odpad v inej obci, v ktorej má prechodný alebo 

trvalý pobyt 

Doklady potrebné k uplatneniu úľavy: 

- doklad o zaplatení komunálneho odpadu z obce, kde má prechodný alebo trvalý 

pobyt 



d) o 50 % poplatok za komunálny odpad poplatníkovi podľa článku 12 ods. 1 písm. a), 

ktorý vlastní na území obce Šišov nehnuteľnosť a nemá prechodný alebo trvalý pobyt 

v obci Šišov a uvedená nehnuteľnosť neslúži na nájomné účely 

Doklady potrebné k uplatneniu úľavy: 

- doklad o zaplatení komunálneho odpadu z obce, kde má prechodný alebo trvalý 

pobyt. 

(2) Uvedené doklady musia byť platné pre rok 2021 a doklady v cudzom jazyku (s výnimkou 

českého jazyka) je povinný poplatník doložiť preložené v úradnom jazyku (nevyžaduje sa 

úradný preklad).  

 

Článok 16 

Odpustenie poplatku za komunálne odpady 

 

(1)  Správca dane odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý preukáže, že viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval nepretržite na území obce Šišov. 

Doklady potrebné k odpusteniu poplatku: 

a) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti 

b) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody 

c) potvrdenie o hospitalizácií v zdravotníckom zariadení 

d) potvrdenie o pobyte v detskom domove 

e) potvrdenie o pobyte v reedukačnom zariadení 

f) potvrdenie o prihlásení k pobytu v zahraničí 

g) aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí pri pracovnom pomere 

h) potvrdenie o prenájme alebo vlastníctve nehnuteľnosti pri dlhodobom pobyte 

v zahraničí 

i) pracovné povolenie v zahraničí 

j) povolenie o pobyte na území iného štátu 

k) pracovná zmluva v zahraničí v príslušnom kalendárnom roku 

l) čestné prehlásenie (ak poplatník už v predchádzajúcom zdaňovacom období predložil 

hodnoverný doklad a dôvod na poskytnutie úľavy stále trvá).   

 

(1) Poplatník k dokladu v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka je povinný doložiť jeho 

preklad (nevyžaduje sa úradný preklad).  

 

Článok 17 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Šišov 

na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2020  uznesením č. 73/2020. 

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2021. 

 

 

V Šišove, dňa 14. 12. 2020 

 

            

        ______________________ 

              Ing. Elena Valachová 

         starostka obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             


