
 

 

Všeobecné záväzné nariadenie 

č. 4/2022 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Jakubov 

Obec JAKUBOV, Hlavná ulica 191/70, 900 63 Jakubov 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/2022 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Jakubov 

 
 
 
 
 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 16.12.2022 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce  https://cuet.slovensko.sk/ dňa 16.12.2022 

Zverejnený na internetovej stránke obce www.jakubov.sk   dňa: 16.12.2022 

 

Obecným zastupiteľstvom  obce Jakubov schválené dňa 15.12.2022 
                     uznesením č.69/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala a predkladá: Michaela Zaicová     

     

Účinnosť: 1. januára 2023 

 

 

Obec Jakubov na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnok a v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a na 

základe § 72 ods. 3 zákona 563/2009 Z. z. Daňový poriadok v platnom znení 
 

vydáva toto 
 

 

https://cuet.slovensko.sk/
http://www.jakubov.sk/


 

 

Všeobecné záväzné nariadenie 

č. 4/2022 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Jakubov 

Všeobecné záväzné nariadenie 

č. 4/2022 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 na území obce Jakubov 

 

 

Článok I. 

Účel a predmet 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje miestny poplatok za 

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) , ktorý sa vyberá v obci  

Jakubov (ďalej len „obec“), jednotlivé sadzby poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia 

poplatkov, ďalej ustanovuje ohlasovaciu povinnosť pri vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, 

splatnosť poplatkov, úľavy a oslobodenia od platenia poplatkov, spôsob, formu a miesto pre 

zaplatenie  poplatkov ako aj ďalšie náležitosti vyberania poplatkov na území obce. 

 

2) Poplatok sa platí za  

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,  

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, 

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,1 

f) náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov 

pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť a 

g) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad. 

 
 
 

 

Článok II. 

Poplatník 

 

1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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 území obce okrem lesného 

pozemku  a pozemku  ktorý je  evidovaný v katastri nehnuteľností  ako vodná plocha 

(ďalej len  „nehnuteľnosť“), 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva  nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa na 

území obce  na iný účel ako na podnikanie,  

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania. 
 

2) Ak má  osoba  podľa článku II. ods.1 písm. a)v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 

poplatok  platí  iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa článku II. ods. 1 písm. a) v obci 

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na 

 
1 

) § 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

http://www.epi.sk/zz/2015-79#f4309027
http://www.epi.sk/zz/2015-79
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iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu.  

 

3) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho 

vzťahu s poplatníkom podľa článku II. ods. 1, ak na jeho základe 

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení  na to 

určenom,  

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej  starostlivosti, 

c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou, 

d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného 

obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj  

poplatník, alebo   

e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať  alebo ju užíva,  vykonáva pre poplatníka 

práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti 

produkuje len  komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

 

4) Poplatok od poplatníka  v ustanovenej výške  pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je  nehnuteľnosť  v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, 

alebo ak ide o  bytový dom poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca  alebo 

správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca súhlasí, 

b) správca ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 

„platiteľ“). 

 

5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za 

odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

 

6) Ak viacero poplatníkov podľa článku II. ods. 1) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností 

poplatníka za ostatných členov tejto domácnosti môže na seba prevziať jeden z nich. Za 

poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka 

jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať 

alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je 

nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, 

povinná oznámiť obci.  

 

7) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v článku II. ods. 1) 

a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.  

 

 

 

 

Článok III. 

Zberné nádoby 

 

1) V obci sa využívajú zberné nádoby s objemom 120l, 240l, 1100l.   

 

2) Zberné nádoby sú poplatníci povinní mať označené elektronickými čipmi.   

 

3) V prípade, že zberná nádoba nebude označená elektronickým čipom, nebude poplatníkovi 

zberná nádoba vyvezená. 
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Článok IV. 

Sadzba poplatku 

 

1) Sadzba poplatku je stanovená podľa zákon č. 582/2004 Z. z. o podľa § 78 ods. 1, písm. b) 

0,082192 eura na osobu a kalendárny deň. 

 

2) Sadzba poplatku podľa ods. 1) nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce 

pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň, ak obec zabezpečuje 

zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia. 

 

 

Článok V. 

Určenie poplatku 

 

1) Obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie, ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych 

dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa článku II ods. 1 

písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo 

je oprávnený ju užívať alebo ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom 

období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa článku 

II ods. 1 písm. b) a písm. c). 

 

2) Obec upravuje poplatok pre fyzické osoby (chatári), ktorí neužívajú nehnuteľnosť celoročne  

0,08768 eura na nehnuteľnosť a kalendárny deň.  

 

 

Článok VI. 

Oznamovacia povinnosť 

 

1)  Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 

a) uviesť  meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu podľa článku II. ods. 

1) aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa 

článku II. ods. 1 písm. b) a c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného 

mena, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,  

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa článku IX. ods. 2)  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. 

 

3)Zmenu objemu odpadovej nádoby na príslušný kalendárny rok má poplatník možnosť nahlásiť 

do 31.1. príslušného kalendárneho roka alebo do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť dôležitá 

pre vyrubenie poplatku.  
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Článok VII. 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 

1) Poplatok  obec  vyrubuje  každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 

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

 

2) 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. 

 

3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok 

rozhodnutím  v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2. 

 

4) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach na základe žiadosti poplatníka. Splátky poplatku 

sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.   

 

 

5) Poplatok sa platí  na účet  Obce Jakubov  vedený v  Prima banke Slovensko a.s.,  

IBAN SK30 5600 0000 0032 0382 7001 alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu 

v Jakubove. 

 

Článok VIII. 

Určenie poplatku podľa pomôcok 

 

1) Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa článku 

VI., na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. 

 

2) Ak poplatník neplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1), správca 

dane určí poplatok podľa pomôcok 

 

3) Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia 

určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. 

 

4) Na postup správcu dane pri učení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis2 . 

 

 

Článok IX. 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia z dôvodu ukončenia trvalého pobytu na 

základe oznámenia alebo smrti poplatníka na základe oznámenia pozostalých.  

 

2) Podmienkou pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti je, že 

poplatník nemôže byť dlžníkom obce.   

 

 

 
2 

§ 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

http://www.epi.sk/zz/2009-563#f3694241
http://www.epi.sk/zz/2009-563#f3694246
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3) Od roku 2023 sa do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho roka vyhodnotí množstvo 

odpadu, ktoré jednotlivé domácnosti vyprodukujú. Pre rok 2023 je na jednu osobu stanovené 

množstvo 175 kg komunálneho odpadu.  

 

4) Obec môže poplatok znížiť alebo odpustiť za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže 

splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku a predloží doklady podľa ods. IX), že 

sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na územní obce. 

 

5) a) Podklady na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku 

➢ potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, 

➢ potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo o výkone trestu, 

➢ potvrdenie od inej obce alebo mesta o zaplatení poplatku v mieste mimo svojho trvalého 

bydliska, 

➢ potvrdenie o nástupe v reedukačnom zariadení, 

➢ dlhodobý pobyt v zdravotníckom zariadení (ústav, liečebňa),  

➢ potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, 

➢ potvrdenie zamestnávateľa SR o výkone práce poplatníka v zahraničí, 

➢ potvrdenie pracovnej agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a 

➢ potvrdenie o štúdiu v zahraničí 

 

b) V prípade, že potvrdenie je v inom ako v úradnom alebo českom jazyku poplatník 

zabezpečí jeho úradný preklad. 

 

c) Obec môže na základe žiadosti s predloženými dokladmi poplatníka na zmiernenie alebo 

odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.  

 

Článok X. 

Systém motivácie 

 

1) Obec vráti poplatníkovi, fyzickej osobe, časť poplatku podľa priloženej tabuľky. Poplatok bude 

vrátený vo forme zľavy z poplatku za komunálny odpad na nasledujúce zdaňovacie obdobie. 

Podkladom pre určenie hmotnosti zmesového komunálneho odpadu je elektronická evidencia 

vývozov odpadu obce.  

    

Vyprodukovaný odpad/1 osoba Zľava z poplatku/ 1 osoba 

Do 100 kg 4,00 Eur 

Do 175 kg 0,00 Eur 

 

 

2) Ak poplatník, fyzická osoba, vyprodukuje viac zmesového komunálneho odpadu  

stanoveného v Článku IX. ods. 3, bude povinný doplatiť doplatok 3 Eur za každých začatých 

10 kg zmesového komunálneho odpadu. Poplatok bude vyrubený na nasledujúce zdaňovacie 

obdobie. Podkladom pre určenie hmotnosti zmesového komunálneho odpadu je elektronická 

evidencia vývozov odpadu obce.  

 

Vyprodukovaný odpad/1osoba Doplatok/1 osoba 

Nad 175 kg 3,00 Eur 

Nad 185 kg 6,00 Eur 

Nad 195 kg  9,00 Eur 

Každých začatých 10 kg odpadu 3,00Eur 
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Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Na tomto VZN č. 4/2022 o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na územní obce Jakubov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Jakubov dňa 

15.12.2022 uznesením č.  69/2022 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. 

 

2) Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č. 7/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Jakubov.  

 

 

 

V Jakubove, dňa 16.12.2022 

 

 

 

 

        Mgr. Peter Gajdár 

                      starosta obce  
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Príloha č. 1 k VZN č. 4/2022 

 

 

 

o  Fyzická osoba, ktorá obýva nehnuteľnosť celoročne platí nasledovne: 

 

                                                                                                maximálny             

Veľkosť nádoby     počet osôb v domácnosti                        počet  množstva/ rok      cena/rok 

120 l nádoba             1 – členná domácnosť                                   175 kg                 30,00 eur 

120 l nádoba 2 – členná domácnosť    350 kg    60,00 eur 

240 l nádoba 2 – členná domácnosť   350 kg    60,00 eur 

120 l nádoba 3 – členná domácnosť   525 kg    90,00 eur 

240 l nádoba 3 – členná domácnosť   525kg    90,00 eur 

120 l nádoba 4 – členná domácnosť   700 kg  120,00 eur 

240 l nádoba 4 – členná domácnosť   700 kg  120,00 eur 

120 l nádoba 5 – členná domácnosť   875 kg  150,00 eur 

240 l nádoba 5 – členná domácnosť   875 kg  150,00 eur 

120 l nádoby            6 – členná domácnosť 1050 kg 180,00 eur 

240 l nádoba  6 - členná domácnosť 1050 kg  180,00 eur 

240 l nádoba viac členná domácnosť ------ kg  podľa počtu osôb 

 

 

o Fyzická osoba, ktorá neobýva nehnuteľnosť celoročne, ktorá sa nachádza v obci platí 

nasledovne: 

 

Veľkosť nádoby                nehnuteľnosť          cena/nehnuteľnosť 

                                                                                 /rok 

120 l nádoba                              1                          32,00 eur 

 

 

o Právnická osoba, podnikateľ platí nasledovne:   

 

                                          

Veľkosť nádob                      cena/rok 

 

120 l nádoba 45,00 eur 

240 l nádoba                             90,00 eur 

1100 l nádoba                         385,00 eur 

 

 


