
Obec Biel v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  zákona  č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 

 

 

 

VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE  

č. 7/2015 

MIESTNY POPLATOK  ZA  KOMUNÁLNE  ODPADY  A 

DROBNÉ  STAVEBNÉ  ODPADY 

(ďalej len ,,VZN”) 

 

 

 

§ 1 

Základné ustanovenia  

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli 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 zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

 

z a v á d z a    s    ú č i n n o s ť o u   o d 

 

1. januára 2016   
 

Miestny  poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

Článok I.  

§ 2 

Poplatok 

 

1) Podľa   zákona č. 79/2015  Z.z.  o  odpadoch  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  

poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem  biologicky 

rozložiteľného odpadu, kuchynského a reštauračného odpadu, objemného odpadu, 

nebezpečného odpadu ako aj separovaných zložiek odpadu (papier, sklo, pet-fľaše, zmiešané 

plasty, elektro-odpad a kovové obaly), ktoré vznikajú na území obce Biel.  

 

§ 3 



Poplatník za odpady 

 

1)   Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku    

poplatok za odpady 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  ods. 2  písm. a)  v obci  súčasne  trvalý  pobyt  a  prechodný  

pobyt, poplatok  platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. 

a)  v obci  trvalý   pobyt   alebo   prechodný   pobyt   a   súčasne  je  oprávnená   užívať   

alebo  užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,  poplatok  platí  iba z dôvodu 

trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak  má  osoba  podľa  ods. 2  písm. a)  

v obci  súčasne  trvalý  pobyt  a  prechodný  pobyt, a súčasne je podľa odseku 2 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 prechodného pobytu. To neplatí, 

ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.   

 

3)    Podľa §77 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku,    

       ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení, poplatok  od  poplatníka     

      v ustanovenej  výške  pre obec vyberá a za  vybraný poplatok ručí: 

a) vlastník nehnuteľností; 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 nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej 

len platiteľ).     

 

  4)  Ak  viacero  poplatníkov  podľa  odseku 2 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.  

 

§ 4 

Zber a odvoz drobného stavebného odpadu, objemného odpadu,  

nebezpečného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a separovaných zložiek 

komunálneho odpadu 

    



(1)  Na základe požiadaviek obyvateľov obce obec zabezpečuje preberanie a 

stanovenie hmotnosti drobného stavebného odpadu a následne vyrubí poplatok, 

ktorý obyvateľ obce uhradí do pokladne Obecného úradu Biel. Odvoz a 

zneškodnenie drobného stavebného odpadu obec zabezpečí veľkokapacitnými 

kontajnermi prostredníctvom  zberovej spoločnosti. 
(2)  Obec umožní obyvateľom obce 2 x ročne uložiť aj objemný odpad i nebezpečný odpad. 

Čas a miesto uloženia objemného odpadu a nebezpečného odpadu obec oznámi  reláciou 

v obecnom rozhlase. 

(3)  Odvoz objemného odpadu a nebezpečného odpadu na skládku zabezpečí obec bez 

poplatku.  

(4)  Biologicky rozložiteľný komunálny odpad obec pri údržbe a kosení verejnej zelene a 

verejných priestranstiev uloží na vopred určenom mieste ( kompostovisku). Uloženie 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sa umožňuje aj obyvateľom obce na 

tomto ( kompostovisku) bez poplatku. 

(5) Separované zložky komunálneho odpadu : papier, sklo, pet fľaše, zmiešané plasty, 

elektro odpad a kovové obaly zabezpečuje obec bez poplatku na základe harmonogramu 

zberu komunálneho a separovaného odpadu, vypracovaného pre každý kalendárny rok. 

 

§ 5 

Sadzba  a určenie poplatku 

Obec Biel stanovuje sadzbu poplatku: 

a) na každú fyzickú osobu pri nehnuteľnostiach a bytoch slúžiacich na bývanie alebo 

individuálnu rekreáciu, prihlásenú na trvalý alebo prechodný pobyt v obci, ktorá nie je 

podnikateľským subjektom 0,85 EUR za osobu mesačne 

b) podnikateľský subjekt – právnická alebo fyzická osoba – 5, 00 EUR mesačne.  

 

     Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady : 

 

     za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín – 0,025 EUR.  

 

§ 6 

Oznamovacia povinnosť 

 

1)  Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť vznik poplatkovej  

      povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.  

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. 

 

§ 7 

Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku  

 

1) Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím – platobným 

výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  



§ 8 

Spôsob a forma na zaplatenie poplatku  

 

1 ) Vyrubené poplatky fyzické osoby platia mesačne cez Slovenskú poštu – SIPO na účet 

obecného úradu. 

2)  Podnikatelia budú platiť poplatky na základe obecným úradom vystavenej faktúry 1x 

ročne.  

 

 

 

§ 9 

Vrátenie poplatku  

 

1 ) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, 

ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže 

splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

2)  Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:  

      a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce  

      b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia   ( napr.:  zrušenie trvalého resp. prechodného 

pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod. )  

 

 

§ 10 

Zníženie poplatku  

1 ) Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži o 80% sadzby za obdobie, za ktoré 

poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom 

období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Biel.  

2) Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 

počet dní pobytu poplatníka mimo obce Biel, a to :  

    a) potvrdenie študentského domova alebo internátu  o ubytovaní  

    b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa 

o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní 

3) V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné 

k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné 

nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.  

4) Ak si zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. 

príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady 

podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.  

 

 

§ 11 

            Odpustenie poplatku  

 



1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 

správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom 

období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Biel. 

2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne 

vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Biel, a to :  

a) potvrdenie nápravno–výchovného zariadenie o výkone väzby alebo trestu 

b) potvrdenie zariadenie poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti 

pobytovou formou  

c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálnej služby pobytovou formou  

3. V prípade, že doklad podľa osd. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je 

potrebné      k dokladom predložiť  aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. 

Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 

31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží 

príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.  

 

§ 12 

Postup obce proti tvrdosti zákona 

  

 Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.  

 

§ 13 

        Záverečné  ustanovenia 

 

1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zruší Všeobecné záväzné  

    nariadenie obce č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

    odpady zo dňa 18.12.2013.    

 

2) Obecné zastupiteľstvo Obce Biel sa na tomto všeobecne záväznom nariadení   

    uznieslo dňa ........12.2015  uznesením číslo .............................. .. 

 

 

§ 14 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť od  1. januára 2016. 

 

 

V Bieli, dňa ........ decembra 2015 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce :          

 

Zvesené z úradnej tabule obce    :    
 

 Bc. Ladislav Jurčák 

      starosta obce 

 

                                                                                      


