
Dodatok č. 1 k Všeobecné záväznému nariadeniu Obce Kaľamenová  

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY zo dňa 

11.12.2013 

 
Obec Kaľamenová podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva Dodatok č. 

1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 

odpady. 

 

Dodatok č. 1 mení v celom rozsahu Článok VII. VZN o Miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne: 

 

 

Čl. VII. 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÉ 

STAVEBNÉ ODPADY 

§ 18 

Predmet poplatku 

 

1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok”) sa platí za komunálne odpady (ďalej len „KO “) okrem 

elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského, ktoré vznikajú na území 

Obce Kaľamenová 

2. Správu poplatku obec Kaľamenová  (ďalej len „obec“ alebo „správca 

poplatku“) a poplatok je príjmom rozpočtu mesta. Výnos poplatku sa použije na 

úhradu nákladov spojených s nakladaním s KO. 

  

  § 19 

Zdaňovacie obdobie 

 

Zdaňovacím obdobím, za ktoré správca poplatku vyberá poplatok, je kalendárny 

rok. 

 

§ 20 

Poplatník 

 

1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba (ďalej len „FO- občan“), ktorá má v meste trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta 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 mesta okrem lesného pozemku a 



pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len 

„nehnuteľnosť“), 

b) PO a fyzická osoba – podnikateľ (ďalej len „FO–podnikateľ“), ktorá je 

oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na 

účel podnikania. 

2. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, 

plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti 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 nemôže 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 správcovi poplatku. 

3.  Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za 

vybraný poplatok ručí platiteľ poplatku, 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, je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec. 

4. U poplatníkov podľa ods. 1/ písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov 

centrálnej evidencie obyvateľov obce 

5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v 

odseku 1a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

6. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyberanie poplatku a zánik poplatkovej 

povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť 

správcovi poplatku do 30dní odo dňa, kedy tieto nastali. 

 

  

§ 21 

Sadzba poplatku 

 

1. Pre poplatníka ako FO - občan podľa §20 ods. 1/ písm. a), ktorá má na území 

mesta trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva byt alebo nehnuteľnosť na 

území mesta je sadzba poplatku stanovená vo výške 0,10685 € EUR za osobu a 

kalendárny deň (39,-  €/rok), 

2.Podnikateľom, ktorí majú svoju prevádzku na území obce sa zaviedol 

množstvový zber: pri frekvencii dvojtýždňového vývozu na rok na 1 smetnú 

nádobu 110 l je 120,- € /rok 
3. Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu 

škodlivín sa stanovuje na 0,050 € za kilogram. 

4. Správca dane stanovuje maximálne možný počet smetných nádob na komunálny 

odpad pre rodinný dom – nehnuteľnosť podľa počtu osôb takto:  



1 až 4-členná rodina -  jedna nádoba 120 litrov  

5  a viacčlenná rodina - dve nádoby 120 litrové. 

5. V prípade, že poplatník má záujem o vývoz väčšieho počtu smetných nádob 120 

l ako je uvedené v bode 4, musí uhradiť poplatok za ďalšiu smetnú nádobu 120 l 

v sume 20 €/rok. 

6. Obec zabezpečí nálepky, ktoré budú vydané občanom. Poplatník je povinný 

označiť smetnú nádobu na komunálny odpad nálepkou. Pri vývoze budú 

vyprázdnené len smetné nádoby označené nálepkou. 

 

 

§ 22 

Určenie poplatku 

 

1. Poplatok sa určuje ako: 

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas 

ktorých má alebo bude mať poplatník podľa §20 ods. 1 písm. a) v meste trvalý 

pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je 

oprávnený ju užívať, alebo 

c) súčin sadzby poplatku a množstva vyprodukovaného odpadu v tonách, ak ide o 

poplatníka podľa § 20 ods. 1/ písm. b) 

 

 

§23 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

1. Vrátenie poplatku 

Správca poplatku vráti poplatok, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorý 

uhradil správcovi dane vyrubený poplatok podľa rozhodnutia na zdaňovacie 

obdobie a v jeho priebehu zanikla, alebo sa zmenila jeho poplatková povinnosť. 

Poplatník je povinný túto ohlásiť správcovi poplatku a písomnou žiadosťou 

požiadať o vrátenie preplatku. Nárok na vrátenie poplatku je potrebné preukázať 

hodnoverným dokladom a fotokópiou dokladu o úhrade poplatku. Po splnení 

uvedených podmienok správca dane vráti evidovaný preplatok poplatníkovi do 30 

dní. 

2. Odpustenie poplatku 

Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že viac 

ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území 

mesta, a to: 

a) študentovi, ktorý navštevuje školu mimo mesta, ale na území SR (okrem 

študentov denne dochádzajúcich a externe študujúcich). K zníženiu je potrebné 

doložiť potvrdenie o návšteve školy za aktuálny školský rok alebo akademický rok 

v zdaňovacom období – originál, 



b) poplatníkovi, ktorý je zamestnaný počas celého pracovného týždňa mimo mesta 

na území SR (okrem denne dochádzajúcich). K zníženiu poplatku je potrebné 

doložiť potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období 

vykonáva alebo vykonával prácu mimo mesta - originál, alebo kópiu pracovnej 

zmluvy, 

c) poplatníkovi, ktorý sa v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava v zahraničí 

z dôvodu výkonu zamestnania alebo inej práce, štúdia, prípadne pobytu. Doklad, 

ktorý preukazuje danú skutočnosť je: 

potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia potvrdenie o trvaní pracovného 

pomeru - originál, 

potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí - 

originál, 

potvrdenie o návšteve školy za aktuálny školský rok alebo akademický rok – 

originál, 

doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania 

obyvateľstva, rezidentské povolenie, sobášny list úradne zadokumentovaným na 

príslušnej slovenskej agentúre v zahraničí alebo úradne potvrdenie na osobitnej 

matrike pri MV SR, doklad o narodení dieťaťa v zahraničí, potvrdenie o platbe 

obecnej dane v zahraničí, tlačivo o úhrade dane z príjmu v zahraničí, potvrdenie 

o poberaní materského príspevku v zahraničí, potvrdenie z pracovného úradu 

v zahraničí o evidencii v zozname nezamestnaných – kópia, 

d) poplatníkovi, ktorý má v zdaňovacom období prechodný pobyt v inej obci. 

Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je najmä doklad o uhradení poplatku v 

inej obci spolu s dokladom o prechodnom pobyte, prípadne s nájomnou zmluvou – 

kópia. 

e) poplatníkovi dlhodobo umiestnenému v zariadení, napr. v domove dôchodcov, v 

domove sociálnych služieb, v detskom domove, vyšetrovacej väzbe a pod., od 

termínu umiestnenia v takomto zariadení, do ukončenia umiestnenia v takomto 

zariadení. Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je potvrdenie zo zariadenia, 

kde sa poplatník v určenom období nachádza – originál. 

3.Zníženie poplatku 

 Obec zníži poplatníkovi (fyzickej osobe) vyrubený poplatok nasledovne: 

e) zníženie sadzby poplatku o 0,0657 €/osobu a kalendárny deň  (24,- €/ 

rok/osoba) pre tých poplatníkov, ktorých domácnosť preukáže, že kompostuje 

svoj vlastný biologicky rozložiteľný odpady zo záhrad a parkov a kuchynský 

odpad. Daná skutočnosť sa preukazuje čestným prehlásením. 

 

 

§ 24 

Splatnosť poplatku 

 

1. Poplatok obec vyrubuje rozhodnutím a je splatný jednorazovo do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 



2. Poplatok stanovený sadzbou podľa § 21 ods. 3 tohto VZN sa nevyrubuje 

rozhodnutím a je splatný ihneď v hotovosti do pokladnice. 

 3. Správca dane vyberie poplatok za drobný stavebný odpad v hotovosti podľa 

dovezeného množstva kilogramoch a sadzby určenej podľa § 21 ods. 3 tohto VZN. 

 

 

 

§ 25 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ nie je v tomto dodatku VZN ustanovené inak, platia pre poplatok v celom 

rozsahu ustanovenia zákona o miestnych daniach a ustanovenia daňového 

poriadku. 

2. Tento dodatok č. 1/2021 VZN bol prerokovaný Obecným zastupiteľstvom v 

Kaľamenovej dňa 25.11.2021 pod číslom uznesenia 75/2021 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 1 . 1. 2022 

 

 

                                                                          

                                                             

                                                             

 

 

                                                                                 Martina Mračková 

                                                                                       starostka obce 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 26. 11. 2021 

Zvesené: 12.12.2021 
 


