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Obecné zastupiteľstvo v Matiašovciach podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
vydáva 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 4/2020 
 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

§ 1 

Poplatok 
 

Poplatok sa platí za 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa § 77 odseku 2 
písm. b) a c) zákona, 

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov, od poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona, 

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a, 

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu, 
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový 

zber drobného stavebného odpadu. 
 

§ 2 

Poplatník 
 

(1) 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 odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 
poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 
písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu 
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt 
alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na 
podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto 
mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo 
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prechodného pobytu. Ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na 
území obce užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz. To neplatí, 
ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce. 

 
(3) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho 
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 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. 

 

§ 3 

Platiteľ 
 

(1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ, 
ktorým 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 súhlasí, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec. 
 

(2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za 
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

 
(3) Ak viacero poplatníkov podľa § 2 ods. (1) písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností 
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Namiesto 
poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, preberá 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 preberá povinnosti poplatníka, povinná oznámiť 
obci. 

 

§ 4 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 
 

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods. 1 tohto nariadenia 
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 

§ 5 

Oznamovacia povinnosť 
 

(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 
povinnosti do 30 dní odo dňa jej vzniku 

a) písomne na predpísanom tlačive, ktoré vydá obec, 
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú 

zníženie alebo odpustenie poplatku. 
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(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. 
Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa nepovažuje uplatnenie nároku na 
zníženie a odpustenie poplatku. 

 
(3) Poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť, vyzve obec na jej splnenie v primeranej 
lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na 
základe výzvy, obec určí poplatok podľa pomôcok. Obec oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa 
pomôcok, pričom dňom začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. Na 
postup obce pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje daňový poriadok. 

 

§ 6 

Sadzba poplatku 
 

(1) Sadzba poplatku je 
a) 0,038631 € za osobu a kalendárny deň, tzn. 14,10 € za osobu a kalendárny rok, 
b) 0,078 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

 
(2) Pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov je v prípade zavedenia množstvového zberu 
podľa § 81 ods. 19 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sadzba poplatku 0,04273 € za 1 liter komunálnych 
odpadov. 

 

§ 7 

Určenie poplatku 
 

(1) Obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie ako 
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má 

alebo bude mať poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v obci trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, 

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej 
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo písm. 
c) tohto nariadenia. 

 

(2) Poplatník dostane po zaplatení poplatku 4 lístky na vývoz zmesového komunálneho odpadu, 
ktoré môže počas kalendárneho roka použiť v ľubovoľnej frekvencii (v prípade, že platí poplatok len za 
určitú časť roka, dostane alikvótny počet lístkov). Poplatník je povinný pripevniť lístok na zbernú 
nádobu na zmesový komunálny odpad (alebo plastové vrece so zmesovým odpadom). Zberová 
spoločnosť zabezpečí vyprázdnenie, príp. odvoz takto označenej nádoby alebo plastového vreca. 
Zberová spoločnosť vyprázdňuje len tie nádoby a vrecia, ktoré sú označené lístkom. 

 
(3) Ak poplatník v danom kalendárnom roku niektorý lístok nevyužije, takýto lístok prepadá a 
poplatník nemá nárok na jeho preplatenie. 

 

(4) V prípade potreby (napr. väčšie množstvo vyprodukovaného zmesového odpadu) si poplatník 
môže dokúpiť ďalší lístok, a to v sume 4,70 € za 110 litrové vrece/110 litrovú zbernú nádobu alebo 
47,00 € za 1100 litrovú zbernú nádobu. 

 
(5) Obec určuje pre účely výpočtu poplatku podľa § 79 ods. 4 zákona hodnotu koeficientu 1. 

 
(6) V prípade množstvového zberu podľa § 81 ods. 19 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa 
poplatok určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva. 
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§ 8 

Vyrubenie poplatku, splatnosť a spôsob zaplatenia 
 

(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade 
množstvového zberu podľa § 81 ods. 19 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa poplatok nevyrubí 
rozhodnutím. Ak je v obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a zákona, v jednotlivom katastrálnom 
území, pre poplatníkov obývajúcich, užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých 
druhoch nehnuteľností zavedený množstvový zber, pričom obec vyrubuje poplatok rozhodnutím a 
súčasne nehnuteľnosť má oprávnenie užívať alebo užívajú viacerí poplatníci a nemajú určeného 
zástupcu, obec vyrubí poplatok každému z nich do výšky ich podielu na poplatku z celkového počtu 
poplatníkov užívajúcich zbernú nádobu priradenú k určitej nehnuteľnosti. 

 
(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. 

 

(4) Vyrubený poplatok je splatný jednorazovo (naraz). 
 

(5) Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obce, peňažnou poukážkou alebo bankovým 
prevodom z účtu v prospech účtu obce: SK92 0200 0000 0000 2932 5562. 

 
(6) Pri platbe peňažnou poukážkou alebo prevodom z účtu je poplatník povinný označiť platbu 
nasledovne: 

variabilný symbol: číslo rozhodnutia 
konštantný symbol: 0308. 

 

§ 9 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 
 

(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť len poplatníkovi, ktorý už zaplatil celý poplatok 
(nie len niektorú splátku) a počas zdaňovacieho obdobia sa odhlási z trvalého alebo prechodného 
pobytu v obci Matiašovce. O vrátenie poplatku musí poplatník podať písomnú žiadosť, a to do 30 dní 
od zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu. Obec poplatníkovi vráti alikvotnú časť poplatku podľa 
počtu dní zostávajúcich do konca zdaňovacieho obdobia. 

 
(2) Obec poplatok zníži o 0,04658 € za kalendárny deň, ak poplatník obci preukáže, že viac ako 90 
dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, a to na základe 
nasledovných podkladov: 

a) potvrdenie o návšteve školy a doklad o ubytovaní (týka sa len žiakov a študentov 
navštevujúcich školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky), 

b) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník je zamestnancom k určenému obdobiu a miesto 
výkonu práce poplatníka je mimo obce, pričom poplatník do miesta výkonu práce 
nedochádza denne, 

c) pracovná zmluva, 
d) nájomná zmluva (ohľadom ubytovania), 
e) potvrdenie od príslušného obecného úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržuje v ich 

obci, kde si zároveň uhrádza poplatok za komunálny odpad, 
f) doklad o umiestnení občana v zariadení, 
g) čestné prehlásenie o zdržiavaní sa mimo obce viac ako 90 dní počas roka. 
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(3) Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, 
na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje 
v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú 
potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku 
ktorému má obec zriadený prístup1. 

 
(4) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 
(5) Obec Matiašovce vráti, zníži alebo odpustí poplatok len tomu poplatníkovi, ktorý splní 
podmienky podľa tohto nariadenia a voči ktorému obec neeviduje žiadne pohľadávky. 

 

§ 10 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Matiašovce dňa 16.12.2020. 
 

(2) Toto nariadenie ruší: 
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Matiašovce č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, schválené dňa 30.6.2017, 
-  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2017 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, schválený dňa 14.12.2018. 
 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021. 
 
 
 
 
 
 

........................................... 
Mgr. Marián Štefaňák 

starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 § 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
221/2019 Z. z.; § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 


