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                     Všeobecne záväzné nariadenie obce Kanianka č. 5/2021 

  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

pre kalendárny rok 2022 

 
 

 

 

 

 

 

Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické 

alebo právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme  lebo  elektronicky 

na  adrese: obec@kanianka.sk. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo  odporučiť 

úpravu textu, doplnenie, zmenu vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky 

musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ prihliadať a to 

najmä vtedy ak pripomienky nie sú zdôvodnené. 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN zverejnený dňa: 23.11.2021 
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Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Kanianka  č. 5/2021 
o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
pre kalendárny rok 2022 

 

 
 
         

Obec Kanianka v súlade s  ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 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 predpisov (ďalej len „zákon“)   vydáva  toto    všeobecné 

záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o poplatku: 

 

 

§  1 

Základné ustanovenie 

Týmto VZN sa ustanovuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (ďalej len „poplatok“) na území obce Kanianka. 

 

 

Obec Kanianka do poplatku zahŕňa: 

a) náklady na činnosť nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) náklady na činnosť nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (ďalej len BRO) 

podľa § 2 ods. 6 Zákona č. 79/2015 Z. z., 

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, od poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 

Z. z.  

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu. 

 

  

§ 2  

Sadzba poplatku a určenie poplatku 

 

1/  /  Sadza poplatku za zmesový komunálny odpad je  0,080 €  za  jednu osobu a  kalendárny 

deň u  poplatníkov  uvedených v § 77 ods. 2 písm. a/ zákona č. 582/2004 Z. z. o  miestnych 

daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v 

znení neskorších predpisov t. j. trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých 

nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať. 

 

Obec určuje poplatok na obdobie kalendárneho roka, ktorý je zdaňovacím  obdobím 

nasledovne:  pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a/ zákona č. 582/2004 Z. z. o  

miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  

odpady v znení neskorších predpisov  ako  súčin  sadzby poplatku a  počtu  kalendárnych  dní 

v zdaňovacom období,  počas  ktorých  má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt  
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alebo prechodný  pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju 

užívať. 

 

2/ Sadzba poplatku pre množstvový zber za zmesový komunálny odpad sa ustanovuje:  

a)    110 litrovej nádobe vo výške 0,0134 € za jeden liter KO a DSO  

b)    120 litrovej nádobe vo výške 0,0146 € za jeden liter KO a DSO 

c) 1 100 litrovej nádobe vo výške 0,0074 € za jeden liter KO a DSO  

 

Pre poplatníkov uvedených v § 77 ods.2 písm. b/ a c/ zákona č. 582/2004 Z. z. o  miestnych 

daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v 

znení neskorších predpisov je zavedený množstvový zber, kde je poplatok určený ako súčin  

frekvencie  vývozov, sadzby  a objemov zberných nádob, ktoré  poplatník užíva v súlade  so 

zavedeným  systémom  zberu  komunálnych  odpadov  a drobných stavebných odpadov. 

Minimálna frekvencia vývozu je 1x týždenne (52 vývozov za rok).  

 

3/ Sadzba za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín za 1 kg je 0,070 € pre poplatníkov 

v § 77 ods. 2 písm. a/ zákona č. 582/2004 Z. z. o  miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   

za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov.  

Poplatok za drobný stavebný odpad je splatný v deň odovzdania odpadu do sumy 300,- EUR 

v hotovosti v pokladni na obecnom úrade. Nad 300,- EUR je poplatok fakturovaný a splatný 

do 15. dní na bankový účet obce. 

 

4/ Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa ustanovuje 

v hodnote 1. 

 

5/ Obec zabezpečuje zvoz odpadu iba v rámci katastrálneho územia obce Kanianka 

a v nádobách určených v ods. 2/, pričom nádoby, ktoré nie sú označené/identifikované  

jednotným systémom identifikujúcim nádobu na zmesový komunálny odpad patriacu  

konkrétnemu poplatníkovi nebudú vyvezené. 

 

 

§ 3 

Vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku 

 

1/ Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak poplatník  preukáže splnenie podmienok 

na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.  

 

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:  

- žiadosť s doložením potvrdenia o zmene trvalého alebo prechodného pobytu (matričný, 

mestský alebo obecný úrad), alebo potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci na základe 

zmeny trvalého alebo prechodného pobytu (s uvedením mena a priezviska, dátum od kedy je 

vyrubený poplatok),   

- pri úmrtí poplatníka je potrebné doložiť žiadosť spolu s úmrtným listom, žiadosť predkladá 

jeden z poplatníkov žijúci v jednej  spoločnej domácnosti,  

- pri ukončení alebo prerušení podnikania, zmeny sídla, alebo prevádzkarne, je potrebné 

doložiť žiadosť a právoplatné doklady z registra ako napr. živnostenského obchodného 

registra a podobne. 
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2/ Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na 

zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku ak poplatník predloží podklady preukazujúce, že 

viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. 

 

 

 

Obec poplatok znižuje ak: 

a/ poplatník pracujúci v turnusoch, pri práci vykonávanej mimo miesta trvalého pobytu 

poplatníka - poplatok sa zníži  o 50%  za osobu a kalendárny deň  

(potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu 

alebo potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce vzťahujúce sa na zdaňovacie obdobie,  

na ktorom je uvedený dátum odkedy dokedy bol poplatník mimo územia obce Kanianka),  

 

b/ študenti študujúci mimo miesta trvalého pobytu aj v zahraničí - poplatok sa zníži  o 50%   

za osobu a kalendárny deň 

študent študujúci na území SR: doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta – poskytne 

poplatník údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo 

študenta, ktoré sú potrebné na overenia statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom 

informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup,  

študent študujúci v zahraničí: potvrdenie o štúdiu v zahraničí vzťahujúce sa na zdaňovacie 

obdobie, počas ktorých prebiehalo vyučovanie,  

 

Zníženie poplatku sa nevzťahuje na študenta s dištančnou formou vzdelávania, z dôvodu, že 

sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. 

  

c/ poplatník zdržujúci sa dlhodobo v zahraničí - poplatok sa  zníži  o 50%  za osobu 

a kalendárny deň 

(doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí napr.: úrad prihlasovania obyvateľov 

alebo potvrdenie od zamestnávateľa, na ktorom je uvedený dátum odkedy dokedy bol 

poplatník mimo územia obce Kanianka, rezidentské povolenie, povolenie na pobyt vydaný 

krajinou, v ktorej poplatník dlhodobo žije),  

 

d/ poplatník preukáže, že má v inej obci prechodný pobyt a že v obci v ktorej má trvalý pobyt 

sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval  – poplatok sa zníži 

o 30% za osobu a kalendárny deň (poplatník predloží potvrdenie od obce kde má 

prechodný pobyt o zaplatení poplatku za komunály odpad a zároveň má uhradený poplatok za 

komunálny odpad v obci kde má trvalý pobyt). 

 

 

3/ Obec poplatok odpustí  za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok 

na odpustenie poplatku a predloží podklady o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia 

slobody.    

 

Vyššie uvedené doklady môžu byť vystavené a predložené až po uplynutí obdobia, za ktoré 

preukazujú skutočnosť, že sa  poplatník nezdržiaval v Obci Kanianka; ak doklad preukazuje 

uvedenú skutočnosť za obdobie celého kalendárneho roka, bude vystavený po uplynutí 

kalendárneho roka a Obci Kanianka predložený do 31. marca nasledujúceho roka. 

Podmienkou poskytnutia je úhrada poplatku v plnej výške do konca zdaňovacieho obdobia, 

ktorého sa úľava týka. 
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V prípade, že s poplatníkom žijú v zahraničí aj maloleté deti, vzťahuje sa príslušné odpustenie 

poplatku aj na tieto deti. Poplatník je povinný k dokladu preukazujúcemu skutočnosti pre 

vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť aj originál podpísanej žiadosti (príloha 

č.1 a č.2). 

Ak písomnosti nie sú v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj 

ich preklad.   

Čestné vyhlásenie sa nepovažuje za doklad, ktorý odôvodňuje zníženie, vrátenie alebo 

odpustenie poplatku. 

V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období, 

je nutné predložiť aktuálne doklady pre zníženie, vrátenie alebo odpustenie poplatku za každé 

zdaňovacie obdobie samostatne.  

Zníženie poplatku sa nevzťahuje na dočasné pobyty v rekreačných oblastiach a zariadeniach, 

kde poplatník platí príslušnej obci poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a ani z titulu  

prechodného pobytu v  rekreačných oblastiach a zariadeniach. 

 

Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku sa vzťahujú na všetkých poplatníkov podľa 

§ 77 od. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o  miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   

za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov 

rovnako z dôvodu vzniku poplatkovej povinnosti. 

 

 

4/ Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.  

 

 

§ 4 

Platenie, splatnosť a spôsob zaplatenia poplatku 

 

Poplatok , ktorý obec vyrubí rozhodnutím sa platí  pri množstvovom zbere:  

spôsob zaplatenia – v hotovosti do pokladne do výšky 300,- EUR alebo bezhotovostnou 

platbou na účet obce IBAN: SK82 0200 0000 0031 4220 0757 VUB, a.s., pobočka Prievidza.  

 

Pre  poplatníkov  uvedených v § 77 ods. 2 písm. a/ zákona č. 582/2004 Z. z. o  miestnych 

daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v 

znení neskorších predpisov lehota zaplatenia je v dvoch rovnakých splátkach:  

- prvá splátka do  15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

- druhá splátka do 31.10. príslušného zdaňovacieho obdobia 

 

Pre poplatníkov uvedených v § 77 ods.2 písm. b/ a c/ zákona č. 582/2004 Z. z. o  miestnych 

daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v 

znení neskorších predpisov lehota zaplatenia je v dvoch rovnakých splátkach:  

- prvá splátka do  15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

- druhá splátka do 31.10. príslušného zdaňovacieho obdobia 

 

Daňovník je povinný označiť platbu dane platobnými údajmi, ktoré uvedie správca dane 

v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň:  číslo účtu správcu dane, kód banky, variabilný symbol, 

konštantný symbol, IBAN; ak sú uvedené na rozhodnutí aj špecifické symboly a správu pre 

správcu dane. 
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§ 5 

Záverečné ustanovenie 

 

1/ V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov bol návrh tohto VZN č. 5/2021  o poplatku zverejnený na úradnej tabuli obce 

Kanianka  a na internetovej stránke obce Kanianka od 23.11.2021 do 8.12.2021. 

 

2/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Kanianka č. 9/2020 o poplatku zo dňa 03.12.2020. 

 

3/ Obecné zastupiteľstvo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 8.12.2021. 

 

4/ Toto všeobecné záväzné nariadenia nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.  

 

5/ Úplné znenie VZN bude prístupné na Obecnom úrade v Kanianke oddelenie miestnych 

daní a poplatku,  na internetovej stránke obce Kanianka www.kanianka.sk a na úradnej  tabuli 

obce Kanianka. 

 

 

V Kanianke, dňa 23.11.2021                                        

 

                                                                                                                   Ing. Ivor Husár, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 

. 
 
 
 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kanianka.sk/


 

7 

 

 

 

 

 

 

Obec Kanianka 

Všeobecne záväzné nariadenie č. xxxxxx 
o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
pre kalendárny rok 2022 

 
 

 

Návrh VZN   -     vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa  ..........2022 

 

-  zverejnené na internetovej stránke obce  dňa  ..............2022 

 

Doručené pripomienky (počet):  

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:    - 

 

Vyhodnotenie pripomienok k VZN doručené poslancom dňa: - 

 

Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kanianke dňa :   - 

 

Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce Kanianka dňa:  

...........2022 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom ..............2022 
 


