
OBEC SEMEROVO 

_______________________________________________________________ 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Semerovo 

O miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady  

Obec Semerovo v zmysle ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 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 predpisov a doplnkov vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo č. 4/2017 

o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

(1) Základné ustanovenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady (pojem poplatok, pozitívne a negatívne vymedzenia pojmu poplatník, základne 
zákonná sadzba poplatku, určenie poplatku, oznamovacia povinnosť, vyrubenie 
a splatnosť poplatku) sú upravené v § 77 a nasl. 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 

(1) Obec Semerovo týmto všeobecne záväzným nariadením ukladá s účinnosťou od 
1.1.2018 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

§ 3 

Predmet úpravy VZN 

(1) Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia na základe ustanovenia § 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 je : 
a) Stanovenie sadzieb poplatku v súlade s § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. 

v znení neskorších predpisov a stanovenie hodnoty koeficientu 
b) Určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku 
c) Stanovenie podmienok pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, stanovenie 

podmienok na zníženie a odpustenie poplatku 
(2) Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zdaňovacím obdobím poplatku 

rozumie kalendárny rok. 



§ 4 

Vyberanie a ručenie za poplatok 

(1) Obec ako správca poplatkov z dôvodu zabezpečenia poplatku zavádza ručenie 
poplatku. 
Ručiteľom poplatku je: 
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 alebo správca poplatku súhlasí, ak nedôjde k určeniu zástupcu 
alebo správcu spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie. 

b) Správca-platiteľ, ak je spoluvlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok 
alebo obec. Ak medzi platiteľom a poplatníkom dôjde k dohode, že poplatok obci 
odvedie priamo poplatník, za odvedený poplatok ručí platiteľ. Dohoda medzi 
poplatníkom a platiteľom sa musí uskutočniť pred vyrubením poplatku. 
 
 

§ 5 
Sadzba poplatku, hodnota koeficientu 

 
(1) Sadzbu poplatku obec Semerovo stanovuje nasledovne : 

a) pre poplatníkov – fyzické osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 
Z. z. v znení neskorších predpisov sa sadzba poplatku určuje ako súčin sadzba 
poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo 
bude mať poplatník – fyzická osoba v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo 
počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnená ju užívať. Sadzba poplatku 
sa určuje vo výške 0,044 € na kalendárny deň a osobu. 

b) pre poplatníkov – pre právnické osoby, podnikateľov podľa § 77 ods. 2 písm. b) 
a písm. c) zákona 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa sadzba poplatku 
určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom 
období a počtu zamestnancov. Sadzba poplatku sa určuje vo výške 0,044 € . 

c) sadzba poplatku za kilogram  drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín 
sa určuje vo výške 0,045 €( v rozpätí 0,015 do 0,078 ) 

d) Obec ako správca poplatkov ustanovuje hodnotu koeficientu  „ 1 „ 

 

§ 6 

Zníženie a odpustenie poplatku 

(1) Obec poplatok odpustí poplatníkovi za obdobie, za ktoré  poplatník preukáže splnenie 
podmienok na odpustenie poplatku a predloží doklady,  o tom, že viac ako 90 dní 
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 
Predpokladmi na odpustenie poplatku sú: 
a) Pri zdržiavaní v zahraničí je predpokladom aktuálne potvrdenie zahraničného 

zamestnávateľa na príslušná kalendárny rok  alebo čestným vyhlásením prípadne 



štátneho orgánu z miesta pobytu v zahraničí, poplatník doloží aj preklad do 
úradného jazyka, ktorý nemusí byť autorizovaný. 

b) Pri štúdiu na zahraničnej škole je predpokladom potvrdenie o návšteve školy 
c) Pri výkone trestu odňatia slobody je predpokladom potvrdenie o umiestnení 

v ústave na výkon trestu odňatia slobody 
d) Pri vykonávaní profesionálnej vojenskej služby profesionálnymi vojakmi, ktorý sú 

ubytovaní mimo obce 
e) Pri umiestnení poplatníka v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou je 

podkladom potvrdenie samotného zariadenia 
 

(2) Obec poplatok zníži o 50%  poplatníkovi za obdobie , za ktoré poplatník preukáže 
splnenie podmienok na zníženie poplatku a predloží doklady, o tom, že viac ako 90 
dní v zdaňovanom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 
Predpokladmi na zníženie poplatku sú : 
a) Pri dennom štúdiu študentov študujúcich  mimo obce je podkladom potvrdenie 

o návšteve školy 
b) Ak sa poplatník v obci nedržiava viac ako 90 dní a preukáže sa potvrdením 

o ubytovaní alebo čestným prehlásením 
(3) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie 

poplatku príslušného kalendárneho roku podaním žiadosti a predložením potrebných 
dokladov podľa ods. 1) a ods. 2) nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku zaniká 
 
 
 

§ 7 
Záverečné ustanovenie 

 
 
1. Obecné zastupiteľstvo obce Semerovo sa na tomto Všeobecnom záväznom 

nariadení o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
uznieslo dňa 15. 12. 2017. 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecného záväzného nariadenia 
o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa ruší 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Semerovo č.4/2015 zo dňa 11.12.2015. 

 

                                                                                              Marián Kečkéš 

                                                                                                starosta obce 

 

 
Zverejnené 18. 12. 2017 


