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Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení 

s ustanovením podľa § 83 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 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).  

 

§ 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 Kuzmice týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2020 miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

 

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 

Množstvový zber 

 

V obci Kuzmice je zavedený množstvový zber na : 

 

a) Zmesový komunálny odpad - pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. 

b) Drobný stavebný odpad 

§ 5 

Sadzby poplatku 

1. Obec Kuzmice stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku  

 

● pri objeme zbernej nádoby 110 litrov  - 0,0136 EUR za jeden liter komunálnych  

   odpadov pri frekvencii odvozov 26 za rok t.j. 

 

1,50 eura/1 zvoz pri nádobe s objemom 110 litrov............ t. j. 39 EUR/nádoba/rok 

 

● pri objeme zbernej nádoby 120 litrov  - 0,0125 EUR za jeden liter komunálnych  

   odpadov pri frekvencii odvozov 26 za rok t.j. 
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1,50 eura/1 zvoz pri nádobe s objemom 120 litrov............ t. j. 39 EUR/nádoba/rok 

 

● pri objeme zbernej nádoby 1100 litrov  - 0,0073 EUR za jeden liter komunálnych  

   odpadov pri frekvencii odvozov 26 za rok t.j. 

 

8,04 eura/1 zvoz pri nádobe s objemom 1100 litrov............ t. j. 209,04 EUR/nádoba/rok 

 

 

  

2. Obec Kuzmice stanovuje sadzbu poplatku 0,0493 EUR za osobu a kalendárny deň 

t.j. 18 EUR/osoba/rok  v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber. 

 

3. Obec Kuzmice stanovuje sadzbu poplatku 0,078 EUR za jeden kilogram drobných 

stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

 

 

§ 6 

Postup obce pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku 

1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok podľa § 5 ods. 2 tohto 

VZN rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Obec môže určiť platenie poplatku podľa § 5 ods. 2 tohto VZN v splátkach, pričom 

splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje 

poplatok. 

3. Poplatník môže zaplatiť poplatok: 

a) na účet správcu dane, 

b) hotovosťou do pokladne,  

c) poštovou poukážkou. 

 

 

 

 

§ 7 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere 

 

1. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe písomného 

predpisu / faktúra, pokladničný doklad/ doručeného Obcou. 

2. Poplatok za drobný stavebný odpad sa bude platiť po odovzdaní odpadu na miesto obcou 

určené, po jeho zvážení a vystavení dokladu o množstve odovzdaného odpadu. 

3.  Poplatok sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia , a to zakaždým , keď poplatník 

odovzdá  drobný stavebný odpad na miesto určené obcou .  

4. Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhradí v hotovosti poverenému 

pracovníkovi obce do pokladne Obecného úradu v Kuzmiciach alebo prevodom na účet 

obce.  
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§ 8 

Vrátenie poplatku 

1. Obec 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 pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) písomná žiadosť o vrátenie poplatku, 

 b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: doklady preukazujúce zrušenie trvalého, 

resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností LV, výpoveď nájmu, 

úmrtie a pod.). 

 

 

§ 9 

Zníženie a odpustenie poplatku 

 

1. Obec podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach  na základe  žiadosti poplatok  zníži 

adekvátne za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže , že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom 

období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce , a to týmito podkladmi : 

 

a) poplatníkovi z dôvodu štúdia na strednej škole, vysokej škole, prípadne inej škole a je 

ubytovaný mimo obce, - poplatník je povinný doložiť  potvrdenie o ubytovaní s uvedením 

skutočného počtu dní, počas ktorých sa zdržiava mimo územia obce Kuzmice. 

 

b) poplatníkovi, ktorý je prechodne ubytovaný v inej obci na území Slovenskej 

republiky z dôvodu zamestnania. Nárok na zníženie poplatník preukáže potvrdením od 

zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období 

vykonáva prácu mimo obce, vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu 

práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva, 

úhrada nájmu za ubytovanie a pod.). V potvrdení o ubytovaní musí byť uvedený skutočný 

počet dní, počas ktorých sa zdržiava mimo územia obce Kuzmice. 

 

c) poplatníkovi, ktorý je prihlásený k prechodnému pobytu v inej obci na území 

Slovenskej republiky. Nárok na zníženie poplatník preukáže potvrdením o prechodnom 

pobyte na príslušné zdaňovacie obdobie, s uvedením skutočného počtu dní, počas ktorých sa 

zdržiava na prechodnom pobyte. 

 

 

2. Obec podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach na základe  žiadosti poplatok   odpustí 

za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce a to z dôvodu : 

 

a) poplatník je bývajúci, študujúci, pracujúci v zahraničí 

b) poplatník je vo výkone trestu odňatia slobody prípadne vo výkone väzby 

c) poplatník bol umiestnený v zariadení sociálnych služieb 

 

Rok vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje 

nárok na odpustenie poplatku. Hodnoverným dokladom je najmä potvrdenie zamestnávateľa 

zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala 
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prácu v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa v Slovenskej republike o výkone práce 

poplatníka v zahraničí, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, doklad o poberaní príspevku na dieťa 

v zahraničí,   potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (rezidentské povolenie, 

úrad prihlasovania obyvateľstva), potvrdenie sociálneho a zdravotníckeho zariadenia a pod.. 

V prípade, že doklad nie je vyhotovený v štátnom jazyku alebo českom jazyku, je potrebné k 

dokladu predložiť voľný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 

 

 

 

§ 11 

Záverečné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Kuzmiciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí 

dňa 14.12.2019 uznesením č . 50/2019  a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                       ___________________________ 

                                                                                               Ing. Martin Vincej, v.r. 

                                                                                                  starosta obce 
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