
Obec Chvalová v súlade s ustanovením § 6 odseku 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR číslo 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov      v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chvalová 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

číslo 1/2020 

 

  I. ČASŤ 
 

§ 1 

PREDMET POPLATKU 

 

 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na katastrálnom území Obce Chvalová. 
 

§ 2 

POPLATNÍK 

 

Miestny poplatok platí : 

 a/ fyzická osoba, ktorá má v Obci Chvalová ( ďalej len obec ) trvalý alebo prechodný 

pobyt, prípadne 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, ovocný sad, 

trvalý trávnatý porast slúžiaci 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. 
 

§ 3 

POPLATKOVÁ POVINNOSŤ 

 

Poplatková povinnosť vzniká dňom : 

 a/ pre fyzickú osobu – občana 

- dňom vzniku trvalého pobytu alebo prechodného pobytu 

- dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť ( kúpa, 

nájom a pod. ) 

b/ pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom 

- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť, ak je takáto právnická osoba nehnuteľnosť 

oprávnená užívať, alebo ju užíva na iný účel ako na podnikanie 

c/ pre podnikateľa  

- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania. 

 



§ 4 

OHLÁSENIE 

 

Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku, zániku alebo pri akejkoľvek zmene poplatkovej 

povinnosti túto skutočnosť oznámiť písomne na tunajší Obecný úrad. 

 

§ 5 

SADZBA MIESTNEHO POPLATKU 

 

1. Sadzba miestneho poplatku na rok  sa pre fyzické osoby určuje nasledovne : 

 a/ 0,04 € za osobu na kalendárny deň v určenom období, počas ktorého má poplatník v 

obci trvalý alebo prechodný pobyt ( 14,60 €/rok ), 

 b/ 0,04 € za nehnuteľnosť na kalendárny deň v určenom období, počas ktorého poplatník 

užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju užívať na iný účel ako na podnikanie, ak nemá v obci 

trvalý alebo prechodný pobyt ( 14,60 €/rok ). 

2. Sadzba miestneho poplatku na rok  pre právnické osoby a podnikateľov sa určuje ako súčin 

frekvencie vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so 

zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v 

nasledujúcej výške : 

 

Druh nádoby  sadzba na 1 l    objem zbernej nádoby počet vývozov  suma v € 

 

1100 l kontajner 0,010 €/l  1100 l    26       286 € 

  110 l kuka  0,020 €/l    110 l    26      57,2 € 

 

 

vrece/ 1 ks         26         50 € 

 

§ 6 

ZNÍŽENIE POPLATKU 

 

1. Osobám vo výkone trestu sa poplatok zníži o pomernú čiastku – preukazujúcim 

dokladom je potvrdenie o umiestnení v predmetnom zariadení. 

2. Obec zníži poplatok osobám, ktoré zmenia trvalý alebo prechodný pobyt o pomernú 

čiastku – preukazujúcim dokladom je odhlásenie sa z trvalého alebo prechodného pobytu. 

3. Obec zníži poplatok osobám, ktoré majú zrušenú alebo pozastavenú podnikateľskú 

činnosť o pomernú čiastku – preukazujúcim dokladom je rozhodnutie o zrušení alebo pozastavení 

podnikateľskej činnosti resp. zrušenie prevádzky. 

4. Obec poplatok zníži za osoby, ktoré zomrú o pomernú čiastku – preukazujúcim 

dokladom je úmrtný list spolu so žiadosťou pozostalej osoby. 

5. Obec zníži poplatok o 100% pre dlhodobo neprítomné osoby žijúce v zahraničí 

s trvalým pobytom na území obce – preukazujúcim dokladom je potvrdenie od zamestnávateľa, 

potvrdenie o návšteve školy, pracovné povolenie, povolenie pobytu na území iného štátu, 

potvrdenie o poistení v cudzine, pozývací list o pobyte v zahraničí, doklad o sobáši v zahraničí. 



6.Obec zníži poplatok o 100% pre dlhodobo neprítomné osoby s trvalým pobytom na 

území obce, ktoré majú prechodné bydlisko mimo Obce Chvalová na území SR – preukazujúcim 

dokladom je potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste. 

7. Obec zníži poplatok o 50% pre študentov s trvalým pobytom na území obce, ktorí majú 

prechodné bydlisko mimo Obce Chvalová – preukazujúcim dokladom je potvrdenie 

o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste. 

8. Obec zníži poplatok o 25% pre robotníkov s trvalým pobytom na území obce, ktorí sa 

v obci zdržiavajú menej ako 6 dní mesačne. 

9. Nárok na zníženie poplatku v zmysle § 4 odseku 1 – 4 tohto VZN podľa stavu platného 

k 1. januáru  je poplatník povinný preukázať do 28. februára . 

Ak nárok na zníženie poplatku vznikne v priebehu kalendárneho roka, tieto skutočnosti je 

poplatník povinný preukázať do 30 dní odo dňa kedy nastali. 

10. Neuplatnenie nároku na zníženie poplatku v stanovenej lehote má za následok zánik 

úľavy na poplatku. 

11. V prípade, že poplatníkovi vznikne nárok na viac možností zníženia poplatku súčasne 

podľa tohto VZN, priznáva sa iba jedna možnosť zníženia poplatku, finančne najvýhodnejšia pre 

poplatníka. 

12. Nárok na zníženie poplatku majú len fyzické osoby, ktoré obec registruje v evidencii 

obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. 

 

§ 7 

ODPUSTENIE POPLATKU 

 

1. Pre deti, ktoré sa narodia v mesiaci december kalendárneho roka sa poplatok nevyrubí. 

2. Nárok na odpustenie poplatku v zmysle § 5 odseku 1 –3 tohto VZN podľa stavu 

platného k 1. 1.  je poplatník povinný preukázať do 28. februára . 

 

§ 8 

VYRUBENIE POPLATKU 

 

1. Obec vyrubí poplatok platobným výmerom na 1 kalendárny rok. 

 

II. ČASŤ 

§ 9 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

1) Správu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva obec Chvalová 

  

2) Poplatok pre fyzické osoby je splatný v troch rovnakých  

     splátkach, a to:   

     I.   splátka             splatná do 31.mája  

     II.  splátka             splatná do 31.júla  

     III. splátka            splatná  do 30.septembra  

     bežného zdaňovacieho obdobia. 



 


