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Obec Trnava pri Laborci v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení neskorších predpisov  
s t a n o v u j e 

poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 
 

§ 1 

 Základné ustanovenie 
 
(1) Obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v 

nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 
 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Trnava pri Laborci.  

 
(3) Osobou zodpovednou za legálne a v súlade s legislatívou likvidovaným odpadom je 

pôvodca odpadu, ktorý je zodpovedný za separáciu odpadov a separáciu, uloženie a 
využitie biologicky rozložiteľného odpadu.  

 
§ 2 

 
Zásady vyberania miestneho poplatku 

 
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú 

na území obce.  
 

(2) 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, ktorý je evidovaný v katastri 

nehnuteľností a ktorý sa nachádza v intraviláne obce (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. 

 
(3)  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 

alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí 

spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec 

vyberie, 
 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec 
(ďalej len "platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok 
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obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 
 
(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 

tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť 
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.  

 
(5) V obci je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov, ktorý je určený ako 

súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu nádoby nasledovne :  
 

a) 35,10 € za jednu zbernú nádobu o objeme 

120 litrov,  

b) 70,20 € za jednu zbernú nádobu o objeme 

240 litrov,  
c)  321,75 € za jednu zbernú nádobu o objeme 1 100 litrov,  
d)  1,35 € za jedno označené vrece určené na komunálny odpad, 

 
(6) Domácnosť, ktorá má viac ako 2 členov je povinná si zabezpečiť minimálne 1 

zbernú nádobu o objeme 120 litrov. Domácnosť, ktorá má 2 členov je povinná si 

zabezpečiť buď 1 zbernú nádobu o objeme 120 litrov, alebo minimálne 20 vriec 

označených nápisom „Fura“ v priebehu roka. Domácnosť, ktorá má 1 člena je 

povinná si zabezpečiť buď 1 zbernú nádobu o objeme 120 litrov, alebo minimálne 10 

vriec označených nápisom „Fura“ v priebehu roka. Cena jedného vreca je 1,35 Eur.  
 
(7) Poplatník je povinný zaplatiť poplatok do 31.1. bežného roka, alebo do jedného 

mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, 
ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia 

určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených 
údajov, ohlásiť:  

 
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu 
prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa 

odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo 
alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), 
 
b) identifikačné údaje iných osôb, ak sa neplní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 
7 zákona o miestnych daniach, 
 
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach pri 

zavedenom množstvovom zbere, a to počet a objem zberných nádob a zároveň si 

prevziať jednorazovú nálepku z bezpečnostnej fólie, označujúcu vyvážanú nádobu, d/ 

jednorazovú nálepku z bezpečnostnej fólie označujúcu vyvážanú nádobu, je 

poplatník povinný nalepiť na viditeľné miesto nádoby (predné čelné miesto), 
 
(8) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť 

platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená.  
 
(9) Poplatok vyrubí obec daňovým rozhodnutím.  

 
(10) Splatnosť poplatku podľa daňového rozhodnutia.  

 
(11) Poplatok za drobné stavebné odpady (podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) je 

stanovený na 0,078€ za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

Nakoľko obec nedisponuje zberným dvorom, obec v prípade záujmu objedná službu 

zabezpečujúcu nakladanie s drobným stavebným odpadom (veľkokapacitný kontajner, 

jeho odvoz a zneškodnenie drobného stavebného odpadu) od zberovej spoločnosti. 
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Zabezpečí preberanie a stanovenie hmotnosti drobného stavebného odpadu 

prineseného obyvateľom na mieste určenom obcou (za predpokladu akceptácie 

prepočtu podľa objemovej hmotnosti) a následne sa po odovzdaní drobného 

stavebného odpadu vyrubí poplatok s úhradou v hotovosti na obecnom úrade 

s vydaním príjmového pokladničného dokladu. 

 
 

§ 4  
 

Záverečné ustanovenie 
 
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Trnava pri Laborci  schválilo všeobecne záväzné 

nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 
VZN č. 6/2015 dňa __.__.2015 uznesením č. __/2015. 
 

(2) Zrušuje sa :  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnava pri Laborci č. 3/2012 zo dňa 7. decembra 

2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
 
 
 

§ 5 

Účinnosť 

(VZN účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, ak v ňom nie je 

ustanovený neskorší začiatok účinnosti (§ 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení) ).  

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ing. Michal Hrib, v.r. 

starosta obce

 


