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Obec Suchohrad v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov vydáva toto nariadenie: 
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MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY 
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

§ 1 
Predmet poplatku 

1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí podľa množstva 
vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce. 

2. Poplatok sa v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. platí za: 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologickým rozložiteľným komunálnym odpadom, 
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 
 výrobcov, 
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 
 odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu. 

3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

 
    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) zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi alebo obcou, 
    c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec. 

4. Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov je táto osoba povinná oznámiť správcovi dane 
na tlačive, ktoré je k dispozícii u správcu dane. 

 

 
§ 2  

Platiteľ poplatku 

1. Poplatok 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 nehnuteľnosť (§ 77 ods. 2 záko
 582/2004 v znení neskorších predpisov), 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na iný účel ako na podnikanie, 

c) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

2. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi,ktorému zanikla povinnosť platiť 
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia,až keď vráti na Obecný úrad Suchohrad užívanú 
odpadovú nádobu. 

3. Akékoľvek zmeny, vrátane výmeny odpadovej zbernej nádoby, má možnosť poplatník nahlásiť do 
31.01. príslušného kalendárneho roka. 
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§ 3 
Zber odpadu v obci 

1. V obci Suchohrad je zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu do zberných nádob 
s objemom 120L, 240L, 1100L, ktoré sú označené elektronickými čipmi a množstvový zber 
drobného stavebného odpadu. 

 
 

 
§ 4 

Sadzba preddavku a preddavok na poplatok za komunálny odpad 

1. Sadzba preddavku a preddavok na poplatok sa určuje v súlade s § 78 zák. č. 582/2004 Z.z.  na 
základe hospodárskeho výsledku obce pri nakladaní s odpadmi za predchádzajúce obdobie. 

2. Obec Suchohrad určuje sadzbu preddavku na poplatok  za komunálny odpad pre fyzickú osobu, 
fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu v obci nasledovne: 
 
a) 0,0167€ pre nádoby o objeme 120l 
b) 0,0141€ pre nádoby o objeme 240l 
c) 0,013€ pre nádoby o objeme 1100l 

3. Obec Suchohrad určuje preddavok na poplatok za komunálny odpad pre fyzickú osobu, fyzickú 
osobu podnikateľa a právnickú osobu v obci, ako súčin objemu nádoby, sadzby a frekvencie 
vývozu 26x ročne, v nasledovnej výške: 
 
a) 52,10€ za nádoby o objeme 120l 
b) 88€ za nádoby o objeme 240l 
c) 371,80€ za nádoby o objeme 1100l 

 
 

§ 5 
Určenie poplatku za komunálny odpad 

1. Obec po skončení zdaňovacieho obdobia spočíta na základe elektronickej evidencie všetky 
náklady súvisiace s činnosťami a nákladmi podľa § 1 ods. 2 tohto všeobecne záväzného 
nariadenia, ktoré obci vznikli v príslušnom zdaňovacom období. 

2. Obec zistí skutočné jednotkové náklady obce na činnosti nakladania s odpadom ako podiel sumy 
podľa odseku 1 a odváženého množstva komunálneho odpadu v kilogramoch za všetky zberné 
nádoby v obci v príslušnom zdaňovacom období.  

3. Obec vypočíta skutočné náklady na každú zbernú nádobu ako súčin skutočných jednotkových 
nákladov obce na činnosti nakladania s odpadom a skutočného odváženého množstva 
komunálneho odpadu. 

4. Výsledná suma za každého poplatníka sa porovná so sumou zaplateného preddavku na poplatok. 
Ak skutočné náklady na poplatníka prevyšujú sumu zaplateného preddavku na poplatok 
poplatníkom, vzniká záporný rozdiel na poplatku; ak suma zaplateného preddavku na poplatok 
poplatníkom prevyšuje sumu skutočných nákladov na poplatníka, vzniká kladný rozdiel na 
poplatku. Vzniknutý kladný rozdiel na poplatku sa použije na úhradu preddavku na poplatok v 
bežnom zdaňovacom období. Postup podľa § 98a ods. 4 zák. č. 582/2004 Z.z. sa použije, len ak 
suma kladného rozdielu na poplatku prevýši sumu preddavku na poplatok na bežné zdaňovacie 
obdobie. 
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§ 6 
Sadzba poplatku a poplatok za drobný stavebný odpad 

1. Obec Suchohrad určuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad vo výške 0,15€/kg. 

2. Obec Suchohrad určuje poplatok za drobný stavebný odpad nasledovne: 

  MNOŽSTVO  PREPOČÍTANÁ HMOTNOSŤ  POPLATOK 

1 VEDRO  20 KG  3€ 

1 FÚRIK  40 KG  6 € 

1 KÁRA  80 KG  12 € 

1 PRÍVESNÝ VOZÍK (MALÝ) 240 KG  36 € 
 

 
 

§ 7 
Ohlasovacia povinnosť 

1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a 
splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. a to do jedného 
mesiaca: 
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok 
b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti 
c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok. V prípade ak došlo k 
 zmene už ohlásených údajov, ohlásiť túto skutočnosť. 

2. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca dane 
vychádza z posledne jemu známych údajov alebo vyrubí daň podľa pomôcok. 

3. Ak poplatník nepredloží alebo odmietne predložiť potrebné údaje pre určenie/vyrubenie poplatku 
alebo ak nájomca nepredloží v stanovenej lehote obci dohodu, obec postupuje podľa § 35 zákona 
č.511/1992 Zb. 

 
 
 

§ 8 
Spôsob platenia poplatku 

1. Poplatok je splatný do 30 dní od určenia poplatku jednorazovo alebo v dvoch splátkach: 

- prvá splátka: do 31.3.kalendárneho roka 
- druhá splátka: do 15.7. kalendárneho roka 

a to v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostnou platbou 
(prevodným príkazom) na účet obce. 
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§ 9 

Oslobodenie a zníženie poplatku 

1. Obec Suchohrad môže na základe písomnej žiadosti poplatok znížiť alebo odpustiť občanom 
starším ako 80 rokov, vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú trvale užívajú na bývanie sú v obci 
Suchohrad prihlásení k trvalému pobytu a žijú osamele. 

2. O odpustení alebo znížení poplatku rozhoduje starosta obce. 
3. Zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku je možné, len ak poplatník nemá ku dňu uplatnenia 

nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku voči obci Suchohrad nedoplatok na miestnych 
daniach a poplatku z minulých zdaňovacích období. 

 
 
 

§ 10 
Záverečné ustanovenie 

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov  a zák. č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový 
poriadok). 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Suchohrad 
dňa 13.12.2022 uznesením č. 50 /2022 

3. Týmto VZN sa ruší VZN č. 13/2019 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. Januára 2023 

 
                                                                                                            Jozef Temer  
                                                                                                            starosta obce          
 


