
Dodatok č.1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady z roku 2019 sa v článku 5 mení nasledovne: 
 

 
Čl. 5 

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektro 

odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré vznikajú na území obce. V obci je 

zavedený zber odpadov do typizovaných zberných nádob. Občania spravidla 

využívajú 110 a 240 lit. KUKA nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu. 

Separovaný zber vytriedených zložiek odpadu je realizovaný vrecovým spôsobom. 

2. Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre obec vyberá a za ručí zaň vlastník 

nehnuteľnosti. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb poplatok vyberá 

a ručí zaň zástupca spoluvlastníkov. Ak nedošlo k určeniu zástupcu po vzájomnej 

dohode spoluvlastníkov zástupcu za nehnuteľnosť určí obec. 

3. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik 

poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti a uviesť: 

- Svoje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, resp. sídlo a IČO 

- Údaje rozhodujúce pre určenie poplatku 

4. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej 

povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť správcovi 

dane do 30 dní odo dňa keď tieto nastali. 

5. V obci je zber zmesového komunálneho odpadu prevádzaný množstvovým 

systémom. Poplatník platí celoročný vývoz jednej KUKA nádoby jeden krát mesačne 

z jednej nehnuteľnosti. Nehnuteľnosťou rozumieme trvale obývaný rodinný dom 

v obci alebo dom či byt zazmluvnený obcou na vývoz odpadu. 

6. Sadzba poplatku je stanovená nasledovne: 

- Pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je 

na území obce oprávnená užívať dom, byt alebo nebytový priestor 

Vývoz malej nádoby s odpadom (110 lit) je 30 €. 

Vývoz veľkej nádoby s odpadom( 240 lit) je  48 €. 

Cena zahrňuje skutočné náklady na zber, prepravu a zneškodňovanie objemu 

komunálneho odpadu v zberovej nádobe. 

Za odpady odvezené na základe individuálnej žiadosti občan zaplatí skutočné náklady 

7. Ak poplatník poplatku vyprodukuje viac komunálneho odpadu ako má zaplatený 

poplatok je povinný si zakúpiť označené vrece ako protihodnotu za vývoz jednej 

KUKA nádoby. Označené platové vrece na zber zmesového komunálneho odpadu je 



spoplatnené sumou 2,50€ za kus. Cena zahrňuje skutočné náklady na zber, prepravu 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu. 

8. Poplatok podľa bodu 1 na základe oznámenia vyrubí Obec Slavoška rozhodnutím na 

celé zdaňovacie obdobie. 

9. Poplatok je splatný jednorazovo na celé obdobie do 31.1. 

10. Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet 

správcu dane v banke alebo v hotovosti do pokladne správcu dane. 

11. Správca dane odovzdá po zaplatení poplatku poplatníkovi nálepku na označenie 

KUKA nádoby . Označenie nálepkou je signál pre zberovú spoločnosť, že KUKA 

nádoba je zazmluvnená k vývozu v príslušnom roku. 

 

 
Ostatné články Všeobecne záväzného nariadenia obce Slavoška o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa nemenia 

a zostávajú v platnosti 

 

 
Návrh dodatku č.1 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

bol zverejnený dňa 23.11.2021. 

Tento dodatok nadobudne po schválení účinnosť 1.1.2022. 


