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Obec Oponice, Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach na základe § 4 ods.3 písm. c) § 6 a § 11 

ods. 4 písm. d), e), g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov,  a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení 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 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017, ktorým zavádza 

 na území obce Oponice  miestny poplatok za komunálne odpady 

 a drobné stavebné odpady  na rok 2018 
 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

       

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 Oponice týmto VZN zavádza miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na rok 2018. 

 

     

§ 3 

Predmet  VZN 
 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí 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 sadzby poplatku 

b) hodnotu koeficientu 

c) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku 

d) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku alebo jeho 

pomernej časti 

3.    Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
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§ 4 

Sadzba poplatku  - hodnota koeficientu 
 

1. Sadzbu poplatku za  komunálny odpad obec Oponice stanovuje  vo výške 0,0450 €  

      za osobu a kalendárny deň, čo predstavuje čiastku 0,0450 x 365 = 16,425 € na jeden  

      kalendárny rok 

2.   Pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov sa stanovujú poplatky podľa § 7ods. 2   

      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 

3.   Sadbu poplatku za kilogram stavebných odpadov bez obsahu škodlivín obec Oponice     

      stanovuje vo výške  0,050 €    

4.   Hodnota koeficientu ustanoveného obcou je  1,0 

  

 

  § 5                                              

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 

1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. V priebehu 

roka sa vyrubuje pomerná časť poplatku. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné 

v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

 

 

§ 6 

Forma zaplatenia poplatku 

 

       Poplatok sa platí obci Oponice v eurách a možno ho zaplatiť: 

       a)  v hotovosti do pokladne obce Oponice, 

       b)  poštovým peňažným poukazom na účet obce Oponice  

       c) bezhotovostným prevodným príkazom na účet obce Oponice  

           číslo SK93 0200 0000 0000 0862 4192 vedený vo VÚB Topoľčany, 

       pri každej platbe musí byť uvedené, za ktoré obdobie je platba určená a ako variabilný  

       symbol  sa uvádza číslo rozhodnutia. 

 

 

§ 7 

Vrátenie, zníženie a odpustenie  poplatku 

 

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka vráti poplatok alebo jeho pomernú časť 

poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok  v priebehu zdaňovacieho 

obdobia  ak  preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 

časti. Podmienky zániku poplatku  sú: 

a) zánik trvalého alebo prechodného pobytu 

b) zánik vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v obci Oponice 

c) zánik užívateľských práv k nehnuteľnostiam v obci Oponice 

d) ukončenie podnikateľskej činnosti, pozastavenie podnikateľskej činnosti, zánik    

      právnickej osoby 

       Podklady k preukázaniu  splnenia podmienok sú: 

a) Doklad o odhlásení sa z trvalého  alebo prechodného pobytu (odhlasovací lístok) 

b) Kúpnopredajná zmluva o predaji nehnuteľnosti zaregistrovaná na katastrálnom 

úrade 
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c) Potvrdenie ŽÚ o ukončení podnikania alebo o pozastavení prevádzkovania 

živnosti 

 

2. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži  na polovicu  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 Oponice. 

      Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne  

      vyplýva, že poplatník sa dlhodobo zdržiava alebo bude zdržiavať v zdaňovacom  

      období mimo obce Oponice. Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo  

      odpustenie poplatku je povinný predkladať doklady každoročne s dátumom za určené  

      obdobie. 

a) pri práci vykonávanej mimo územia  obce alebo SR potvrdenie 

zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní 

s uvedením doby (počtu dní) v zdaňovacom období 

b) pri  štúdiu  strednej alebo vysokej školy s ubytovaním v mieste štúdia na  

      internáte alebo priváte potvrdenie o návšteve školy spolu s potvrdením alebo  

      dokladom o ubytovaní s uvedením doby (počtu dní) v zdaňovacom období 

             c)   potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu   

                   s uvedením doby (počtu dní) v zdaňovacom období 

d)   potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti     

       pobytovou  formou s uvedením doby (počtu dní) v zdaňovacom období 

            e)   potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou  

       s uvedením  doby (počtu dní) v zdaňovacom období 

      V prípade, že doklad podľa §7 ods.2 tohto VZN nie je v slovenskom alebo českom   

       jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj úradný preklad. Doklady  nie je možné  

       nahradiť čestným prehlásením poplatníka.    

       Doklady  na zníženie poplatku môže podať poplatník aj za ostatných členov spoločnej    

      domácnosti, za ktorých plní poplatkovú povinnosť. 

 

3. Obec na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona    

      vyrubený poplatok zníži, alebo odpustí rozhodnutím. 

 

 

            § 8 

     Záverečné ustanovenia 
 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Oponice sa na  tomto všeobecne záväznom nariadení 

            o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo   

            v Oponiciach dňa ................. na svojom .........  zasadnutí, uznesením  č. ........... 

            Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.01.2018 

       2.  Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku  

            za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Oponice sa zrušuje  

            Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 zo dňa 16.11.2016 
 

 

 
 

 

 

                                 Bc.  Peter   MARKO 

                                                                                                                   starosta obce 
 

  Vyvesené: 17.11.2017..... 

  Zvesené :     
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Príloha č.1    

 

 

Ohlásenie 

*vzniku / *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 
 

Poplatník  Fyzická osoba 

Meno, priezvisko, titul  

Adresa trvalého/adresa prechodného pobytu  

Dátum narodenia  

 

  

     Podpísaný ................................................................................................................................                  
              (svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  pobytu)  

 

....................................................................................................................................................... 

podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o  miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  o h l a s u j e m  obci  Oponice, že dňom 

................................ mi *vznikla/ *zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

     Poplatková povinnosť *vznikla/ * zanikla z dôvodu: 

- *vzniku/* zániku trvalého pobytu v obci,  

- *vzniku/* zániku prechodného pobytu v obci,  

- *vzniku/* zániku práva užívať byt, rodinný dom, 

- *vzniku/* zániku práva užívať nebytový priestor, 

- *vzniku/* zániku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, 

- *vzniku/* zániku práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast, 

- *vzniku/* zániku práva užívať pozemok v zastavanom území obce. 

 

     V prílohe Vám predkladám doklady, potvrdzujúce uvádzané údaje (potvrdenie z evidencie 

obyvateľov, list vlastníctva, kúpnu, darovaciu, nájomnú zmluvu).  

 

 

Poučenie:  

 

     Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť 

všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.  

 

 

 

V ........................ dňa ........................... 

 

 

 

                                                                                        ................................................... 

                                                                                                             podpis  

Prílohy: 

 

 

*Čo sa hodí, podčiarknuť! 
 



 5 

Príloha č.2   
 

Ohlásenie 

*vzniku / *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
 

Poplatník   PO / FO -podnikateľ  

Názov alebo obchodné meno  

Sídlo alebo miesto podnikania  

IČO  

Konateľ / oprávnená osoba  

( meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu ) 
 

 

.......................................................................................................................................................                  
                     (uviesť názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto  podnikania, identifikačné číslo (IČO) )  

...................................................................................................................................................... 

podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  o h l a s u j e m e  obci Oponice, že dňom 

................................ nám *vznikla/ *zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

     Poplatková povinnosť *vznikla/ * zanikla z dôvodu: 

- *vzniku/ *zániku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, 

- * vzniku/ *zániku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.  

 

     Zároveň ohlasujeme údaje, rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 ods. 3 zákona                

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

stavebné odpady: 

 

- priemerný počet zamestnancov (vrátane fyzickej osoby – podnikateľa) je .................  

 

     Z uvedeného počtu má ........................ zamestnancov trvalý pobyt v obci a .........................  
                                              (uviesť počet)                                                                                         (uviesť počet)  

zamestnancov má prechodný pobyt v obci.  

 

- priemerný počet ubytovaných osôb pri poskytovaní ubytovacích služieb je ................... 

- priemerný počet miest určený na poskytovanie reštauračných služieb je    .................... 

                                                                                       kaviarenských služieb je    .................... 

                                                                                       iných pohostinských služieb je ............. 

     V prílohe Vám predkladáme doklady, potvrdzujúce uvádzané údaje (potvrdenie 

z evidencie obyvateľov, list vlastníctva, kúpnu, darovaciu, nájomnú zmluvu).  

 

Poučenie:  

     Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť 

všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.  

 

 

V ........................... dňa .............................. 

                                                                                        ................................................... 

                                                                                                  pečiatka a podpis  

 

Príloha:  

*Čo sa hodí, podčiarknuť! 
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Príloha č. 3  

 

 

Oznámenie 

o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

 

 

Poplatník  Fyzická osoba 

Meno, priezvisko, titul  

Adresa trvalého/adresa prechodného pobytu  

Dátum narodenia  

 

 

Podpísaný ................................................................................................................................       
       (uviesť svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  pobytu)   

. 

....................................................................................................................................................           

podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  o z n a m u j e m  obci Oponice, že som prevzal 

plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 

nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:  

 

- .................................................................................................................................................... 

         (uviesť meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  pobytu) 

 

- .................................................................................................................................................... 

 

- .................................................................................................................................................... 

 

- .................................................................................................................................................... 

 

- .................................................................................................................................................... 

 

- .................................................................................................................................................... 

 

- .................................................................................................................................................... 

 

- .................................................................................................................................................... 

 

- .................................................................................................................................................... 

 

 

Poučenie:  

     Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť 

všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.  

                                                                                       

V .................. dňa ...........................                                                                                                     

 

 

                                                                                          ................................................... 

                                                                                                       podpis poplatníka 
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Príloha č.4 

 

 

................................................................................................ 
Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu žiadateľa 

 

 

Obec OPONICE 

Obecný úrad 105 

956 14  OPONICE 

 

V Oponiciach dňa ............................ 

 

 

ŽIADOSŤ 

o úľavu na  poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok ........ 

 

 

     Žiadam o úľavu na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie  

od :.......................................... do: ......................................... čo je ..............dní. 
         ( presný dátum )                                   ( presný dátum )                                      ( počet )       
      

      

      Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne  

vyplýva, že poplatník sa dlhodobo zdržiava alebo bude zdržiavať v zdaňovacom období mimo 

obce Oponice. Poplatník preukazujúci nárok na zníženie poplatku je povinný predkladať doklady 

každoročne s dátumom za určené  obdobie. 

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

o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní s uvedením doby 

(počtu dní) v zdaňovacom období 

d) pri  štúdiu  strednej alebo vysokej školy s ubytovaním v mieste štúdia na  

      internáte alebo priváte potvrdenie o návšteve školy spolu s potvrdením alebo  

      dokladom o ubytovaní s uvedením doby (počtu dní) v zdaňovacom období 

              c)   potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu   

                     s uvedením doby (počtu dní) v zdaňovacom období 

d)   potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti     

       pobytovou  formou s uvedením doby (počtu dní) v zdaňovacom období 

             e)   potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou  

       s uvedením  doby (počtu dní) v zdaňovacom období 

               V prípade, že doklad podľa §7 ods.2  VZN č. 2/2015 ktorým zavádza na území obce Oponice 

        miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na rok 2016  nie je   

        v slovenskom alebo  českom   jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj úradný preklad.  

        Doklady  nie je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka. Doklady na zníženie alebo  

        odpustenie poplatku môže podať poplatník aj za ostatných členov spoločnej domácnosti,  

        za ktorých plní poplatkovú povinnosť. 
                                 

    Zároveň potvrdzujem, že som si splnil svoju oznamovaciu povinnosť podľa § 80 ods. 2  

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

        a drobné  stavebné odpady v znení neskorších predpisov dňa ...................... 
                                                                                                            ( presný dátum ) 

 

 
...................................................... 

podpis 

* Čo sa hodí podčiarknuť. 

 

 

 


