
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kátov č. 6/2019 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Kátov 

Obecné zastupiteľstvo obce Kátov na základe originárneho výkonu samosprávy podľa § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s 
ustanovením podľa § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“). 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 
ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 

§ 2 
Základné ustanovenie 

Obec Kátov týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2020 miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

§ 3 
Predmet úpravy VZN 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho 
ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z.. 

 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a. stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, 
b. určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku, 
c. stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

 
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok 

§ 4 
Poplatok 

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

sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 
Obce Kátov(ďalej len „obec“). 

2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je 
a. fyzická osoba, ktorá má v meste 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 porastu 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. 

3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok 
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste 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 alebo prechodného 
pobytu. Ak má osobapodľa odseku 2 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 
a súčasne je podľaodseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a 
miestom podnikania jemiesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto 
mieste nemá zriadenúprevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo 
prechodného pobytu.  

4. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva 
z povahyprávneho vzťahu s poplatníkom podľa ods. 2 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 

aleboiného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať 
alebo juužíva aj poplatník, alebo 

e. v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre 
poplatníkapráce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri 
tejto činnostiprodukuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

5. Správca poplatku ustanovuje, že vlastník nehnuteľnosti vyberá poplatok od poplatníkapre 
správcu dane v ustanovenej výške a za vybraný poplatok vlastník nehnuteľnosti ručí. 

6. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, 
plneniepovinností poplatníka môže za ostatných členov v tejto domácnosti na seba 
prevziať jedenz nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom 
rozsahu, plnípovinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. 
Povinnosti poplatníkanesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo 
zdržiava mimo územiaSlovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj 
ich zmeny je osoba, ktoráza iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci. 

7. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 
azaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 
§ 5 

Vyrubovanie poplatku 
 

1. Poplatky sa vyrubujú rozhodnutím na jeden kalendárny rok: 
a. podľa § 1 odseku 2 písm. a) 

• na domácnosť za všetkých jej členov prihlásených k trvalému alebo 
prechodnémupobytu, 

• na vlastníka/užívateľa nehnuteľnosti, ktorý nemá v meste trvalý alebo prechodný 
pobyt, 

b. podľa § 1 odseku 2 písm. b) alebo písm. c) 
• na právnickú osobu alebo podnikateľa v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) tohto VZN. 



2. Pri vyrubení poplatku fyzickým osobám sa daný kalendárny rok vychádza obec z údajov 
k1.1. daného roka. Poplatok bude vyrubený do 15.02. príslušného roku. 

 
§ 6 

Sadzba poplatku 
 

1. Sadzba poplatku sa určuje nasledovne: 
a. fyzické osoby: 

• 17 EUR za osobu samostatne bývajúcu v rodinnom alebo bytovom dome 
a máalebo bude mať v zdaňovacom období v obci trvalý alebo prechodný pobyt, 

• 17 EUR za každú osobu pri viacčlennej domácnosti bývajúcu v rodinnom alebo 
bytovom dome a má alebo bude mať v zdaňovacom období v obci trvalý alebo 
prechodný pobyt, 

• 8,50EUR za osobu, ktorá má v zdaňovacom období v obci trvalý alebo prechodný 
pobyt a súčasne je študentom, ktorý je ubytovaný na internáte alebo v prenájme 
(doloží sa potvrdenie o návšteve školy a ubytovaní na internáte, v podnájme do 
31.01. bežného roka) 

• 8,50EUR za osobu, ktorá má v zdaňovacom období v obci trvalý alebo prechodný 
pobyt a súčasne je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 
s potrebou sprievodcu (doloží sa fotokópia preukazu do 31.01.bežného roka) 

• 36 EUR za osobu, ktorá využíva vlastnú nehnuteľnosť na rekreačné účely a ktorá 
nemá v zdaňovacom období v obci trvalý alebo prechodný pobyt  

• ak požiada poplatník o druhú a viac zberných nádob a nevzťahuje sa na neho 
podmienky obce, že na 5 členov domácnosti sa odporúčajú dve zberné nádoby 
s objemom 110 l, zaplatí za vývoz každej ďalšej zbernej nádoby sumu, ktorá 
zodpovedá celkovým nákladom za vývoz jednej zbernej nádoby za rok. 

b. právnické osoby a podnikatelia: 
• 42 EUR pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom 

alebo užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (poplatok za 
zbernú nádobu a rok) 

c. fyzické osoby a právnické osoby: 
• 0,035 EUR za 1 kg drobného stavebného odpadu. 

 
2. Sadzba poplatku podľa § 3 ods. 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce 

na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnýmiodpadmi vrátane nákladovpripadajúcich napriemerné množstvo komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za 
jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanietýchto odpadov, náklady a sa 
musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia. 

3. Výšku poplatku za odpady na kalendárny rok, stanoví obec po jeho schválení na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. O schválenej výške poplatku je obec povinná informovať 
obyvateľov v mieste spôsobom obvyklým. 

4. Príjem poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologickyrozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu môže obecpoužiť výhradne na úhradu nákladov 
spojených s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnýmiodpadmi. 

 
 
 
 
 



§ 7 
Oznamovacia povinnosť 

 
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci 

vznikpoplatkovej povinnosti do 30 dní od dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 
a. uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, 

adresuprechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného 
zástupcupodľa § 1 ods. 6 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a 
ak jepoplatníkom osoba podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo c) názov alebo obchodné 
meno alebododatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a 
identifikačné číslo, 

b. uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 
c. ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 6, predložiť aj 

doklady,ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr do 
31.01.bežného roka. 

2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej 
povinnostiv priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 
dní ododňa, kedy tieto nastali. 

3. Osoba, ktorá užíva byt alebo nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie a nemá 
v mestetrvalý ani prechodný pobyt, je povinná ohlásiť túto skutočnosť správcovi 
poplatku do 31.1.bežného spoplatňovacieho obdobia. 

 
§ 8 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 
 

1. Poplatok mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie 
obdobie.Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia.  

2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí 
pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnostiaž 
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 podľa ods. 1 alebo ods. 2. 

4. Fyzické osoby: 
a. poplatok splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

5. Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia: 
a. poplatok splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 
§ 9 

Vyrubenie poplatku podľa pomôcok 
 

1. Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa 
§4 tohto nariadenia, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 
osemdní. 

2. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods. 
1,správca dane určí poplatok podľa pomôcok. 

3. Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom 
dňomzačatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. 

4. Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný 
predpis. 



§ 10 
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zaniklapovinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splneniepodmienok na 
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vovšeobecne záväznom 
nariadení. 

2. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe 
podkladov, ktoré obec určilo všeobecne záväzným nariadením, že viac ako90 dní v 
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 

3. Dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku v zmysle odseku 2 sú: 
• potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru napríslušný 

kalendárny rok – originál, 
• potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí napríslušný 

kalendárny rok – originál, 
• doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úradprihlasovania 

obyvateľstva, rezidentské povolenie, a pod.) - fotokópia, 
• v prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom alebo českom jazyku, 

jepotrebné k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom, 
• potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok (je študentom dennéhoštúdia 

a študuje a je ubytovaný mimo obce Kátov s výnimkou dennedochádzajúceho), 
• kópia preukazu občana ŤZP s potrebou sprievodcu 
• potvrdenie zamestnávateľa pre príslušný kalendárny rok ( je zamestnaný 

aubytovaný v mieste sídla zamestnávateľa mimo obce Kátov), 
• hodnoverný doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť – originál. 

4. Obec poplatok odpustí na základe žiadosti s predloženým dokladom v zmysle ods.3 na 
príslušné spoplatňovacie obdobie. Lehota na odpusteniepoplatku je 30 dní od 
vznikuskutočnosti zakladajúcej odpustenie. Neuplatnenie nároku na odpustenie 
poplatku vstanovenej lehote má za následok zánik odpustenia poplatku. 

5. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenietvrdosti 
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 
§ 11 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Miestny poplatok uvedený v tomto VZN vyrubí obec rozhodnutím.  
2. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kátov č.2/2012o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátov  
a Dodatok č.1 k VZN obce Kátov č.2/2012o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátov . 

3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v 
Kátove č. ....... dňa .............. a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                    Ing. Ivana Chrenková 
                                                                                                                          starostka obce 


