
 
Dodatok č.1 k VZN č.3 

Číslo:  Dodatok č. 1  k VZN č.3 

Obec Horná Poruba  
Výtlačok: 1 

súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva  

 

DODATOK Č. 1 k VZN č. 3 

o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 26.11.2020 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 26.11.2020 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 10.12.2020 

Pripomienky zasielať: - písomne na adresu:  
Obecný úrad Horná Poruba, 018 35  Horná Poruba 39 
 - elektronicky na adresu: obechp@gmail.com  

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 10.12.2020 

  

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Zaslané poslancom na preštudovanie dňa: 24.11.2020 

Na rokovaní OZ dňa: 11.12.2020 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 14.12.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2021 

 

 

        Ing. Milan Staňo 

         starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Hornej Porube  na svojom zasadnutí dňa 11.12.2020 v súlade s ustanovením 

§ 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie č. 3  zo dňa 12.12.2015  o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horná Poruba 

 

 

Dodatok č.1  

k VZN č3   

o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

V VZN č. 3 z 12.12.2015 sa mení  nasledovne : 

 

1. § 12 Poplatok za prekopanie miestnej komunikácie  sa označuje  ako  § 11 

2. § 11 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa  označujú  ako § 12 až § 

21  a  mení sa  takto : 

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

§ 12 

Predmet poplatku 

(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, 

okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a 

biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.  

(2) Na území obce je zavedený separovaný zber. Separovaný zber je zber oddelených zložiek 

komunálnych odpadov. Frekvencia vývozu je na základe kalendáru zberov a prepráv na kalendárny 

rok.  

(3) V obci je zavedený objemový zber drobného stavebného odpadu.  

 

§ 13 

Poplatník 

 (1) Poplatníkom je:  

a) fyzická osoba, ktorá má v obci 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 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. 

 

§ 14 

Platiteľ poplatku 

(1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá obec  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) nájomca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec. 

 

§ 15 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

 (1) Poplatková povinnosť vzniká dňom nadobudnutia trvalého alebo prechodného pobytu alebo 

užívania nehnuteľnosti a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. Vznik ako aj zánik 

poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď skutočnosti na 

vznik, zmenu alebo zánik nastali. 

 (2) Poplatková povinnosť zaniká:  

a) dňom odhlásenia sa z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území obce alebo vyradením 

z evidencie obyvateľstva, 

 b) dňom prevodu a prechodu vlastníctva nehnuteľností nachádzajúcich sa na území obce na základe 

predloženého výpisu z listu vlastníctva, 

 c) dňom zániku nájomného vzťahu k nehnuteľnosti na území obce, doložením dokladu o ukončení 

nájomnej zmluvy,  

d) dňom ukončenia podnikateľskej činnosti na území obce, predložením oznámenia o ukončení 

podnikateľskej činnosti,  

e) ukončenie činnosti právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na iný účel ako na podnikanie,  

f) iný doklad potvrdzujúci zánik poplatkovej povinnosti.  

 

§ 16 

Sadzba poplatku 

(1) Poplatok od poplatníka uvedeného v §13 písm. a) a b) v ustanovenej výške určuje a vyberá obec 

Horná Poruba. 

 (2) Sadzba poplatku za komunálny odpad na území obce Horná Poruba je stanovená vo výške 0,063 € 

za osobu a kalendárny deň /t.j.   23,0  € za osobu na rok pre poplatníka podľa § 13 písm a). 

 (3) Sadzba poplatku za komunálny odpad vo výške 0,0589 € za osobu a kalendárny deň /t.j.  21,50  € 

za osobu na rok,  pre poplatníka podľa § 13 písm a),  ktorá v zmysle Dohody o domácom a 

komunitnom kompostovaní kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo svojej domácnosti.  

(4) Sadzba poplatku za komunálny odpad vo výške 0,0493 € za kalendárny deň / t.j. 18,0 € za rok , pre 

poplatníka  podľa § 13 písm a), ktorá nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt. 

(5) Pre poplatníka uvedeného v § 13 písm. c) tohto VZN je poplatok za komunálny odpad stanovený 

podľa § 17.  

(6) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je stanovená vo výške 60,0  € za 

1 m3.  

  

§ 17 

Určenie poplatku 

(1) Poplatok za komunálny odpad sa v obci určuje na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok a 

vypočíta sa ako:  



a) súčin sadzby poplatku stanovenej v § 16 ods. 2 , 3 a 4 tohto VZN a počtu kalendárnych dní v 

zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 13 písm. a) v obci  trvalý 

pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, 

alebo  

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej 

produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 13 písm. b) alebo písm. c).  

(2) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet  

a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie, neznížený o počet osôb, ktoré 

majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1   a  

b) priemerného počtu  

- hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom 

období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje 

zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v 

obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,  

- miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak 

ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, 

kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa 

produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa prvého bodu. 

 (3) Rozhodujúcim obdobím je:  

a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, 

ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo  

b) ak nie je možné postupovať podľa písm. a) 

 - počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca 

týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť o skutočnosti, ktorá 

má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo 

 - počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca 

zdaňovacieho obdobia. 

 

§ 18 

Oznamovacia povinnosť 

 (1) Poplatník je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a v priebehu 

zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku 

poplatkovej povinnosti :  

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, v 

prípade určeného zástupcu podľa § 13 písm. a) aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti 

, vzťah k nehnuteľnosti a údaje o nehnuteľnosti, ak je poplatníkom osoba podľa § 13 písm. b) alebo 

písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto 

podnikania a IČO, 

 b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,  

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa  § 21, predložiť aj doklady, ktoré 

odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.  

 

 

 

 



§ 19 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

(1) Poplatok za komunálny odpad obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie 

obdobie. Vyrubený poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia.  

 (2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú 

časť poplatku za komunálny odpad rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti 

až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.  

(3) Platiteľ poplatku za komunálny odpad uhrádza poplatok bezhotovostne - poukázaním na účet 

obce Horná Poruba , vedený v pobočke Prima banka Slovensko a.s. na číslo účtu SK98 5600 0000 

0044 7879 3001, alebo v hotovosti do pokladne správcu dane .  

(4) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok 

rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.  

(5) Drobný stavebný odpad poplatník odovzdá na Zbernom dvore obce Horná Poruba. Poplatok 

za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti na Zbernom dvore po odsúhlasení množstva pred 

umiestnením do kontajnera.  

 

§ 20 

Vyrubenie poplatku za komunálne odpady podľa pomôcok 

 (1) Obec Horná Poruba písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 

18 tohto VZN, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.  

(2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods. 1 tohto článku, 

obec určí poplatok za komunálny odpad podľa pomôcok.  

(3) Obec oznámi poplatníkovi určenie poplatku za komunálny odpad podľa pomôcok, pričom deň 

začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.  

 

 

§ 21 

Vrátenie, odpustenie a zníženie poplatku 

(1) Obec vráti poplatok za komunálny odpad alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému 

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie 

podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa podkladov ustanovených v 

tomto bode, ak poplatník:  

a) prestane byť poplatníkom určeným podľa §13, písm. a) tohto VZN,  

* Vrátenie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje do 30 dní odo dňa kedy prestane byť 

poplatníkom na základe písomnej žiadosti a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe 

ktorej je úľava uplatnená - Potvrdenie o pobyte, Potvrdenie o prechodnom pobyte,...  

b) zruší podnikateľskú činnosť,  

* Vrátenie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje do 30 dní odo dňa, kedy bola činnosť 

zrušená na základe písomnej žiadosti a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je 

úľava uplatnená - Výpisom príslušného živnostenského, obchodného alebo iného registra  

c) zomrie v priebehu zdaňovacieho obdobia.  

* Vrátenie poplatku si pozostalí uplatňujú do 30 dní odo dňa úmrtia na základe písomnej žiadosti 

a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená - Úmrtný list  



(2) Obec poplatok za komunálny odpad odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na 

základe podkladov ustanovených v tomto bode, že sa počas celého zdaňovacieho obdobia 

nezdržiava, alebo nezdržiaval na území obce: 

 a) pobyt alebo práca v zahraničí počas celého zdaňovacieho obdobia  

*Odpustenie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na základe písomnej žiadosti a 

dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená -Potvrdenie 

zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, Pracovná zmluva, Potvrdenie o štúdiu 

v zahraničí, Doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, Pracovné povolenie a pod.  

*Pokiaľ je doklad v cudzom jazyku (s výnimkou českého) , treba k nemu doložiť aj úradný preklad.  

 

(3) Obec poplatok za komunálny odpad zníži:  

a) o 50% z poplatku na osobu a kalendárny deň za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na 

základe podkladov ustanovených v tomto bode, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z nasledovných príčin:  

- výkon trestu odňatia slobody,  

- umiestnenie v nemocničnom zariadení alebo inom zariadení,  

- osoby, ktoré majú z dôvodu výkonu zamestnania prechodný pobyt mimo územia obce alebo sú 

ubytované mimo územia obce, 

 - študenti, ktorí študujú mimo Obce Horná Poruba a ich štúdium je spojené s ubytovaním v inom 

meste alebo obci. 

 * Zníženie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na základe písomnej žiadosti a dokladom 

potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená- Potvrdenie zariadenia na výkon 

trestu, Potvrdenie nemocničného, resp. iného zariadenia, Potvrdenie o prechodnom pobyte, 

Pracovná zmluva, Potvrdenie o návšteve školy, Potvrdenie o ubytovaní, Nájomná zmluva ... 

 *Pokiaľ je doklad v cudzom jazyku (s výnimkou českého) , treba k nemu doložiť aj úradný 

preklad.  

 

 (4) Ak dochádza k súbehu úľav, poplatníkovi bude uplatnená iba jedna úľava, a to tá, ktorá je pre 

neho výhodnejšia.  

(5) V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom kalendárnom období, 

je nutné predložiť doklady pre zníženie za každé obdobie zvlášť.  

(6) Neuplatnenie poplatkovej úľavy v stanovenej lehote má za následok zánik poplatkovej úľavy.  

(7) V prípade, že má občan nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobie, nemá nárok na 

poskytnutie úľavy. 

 

3. § 13 Záverečné ustanovenia sa označujú ako § 22 a dopĺňajú sa odstavce : 

3. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3 zo dňa 12.12.2015 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horná 

Poruba  schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Horná Poruba  na svojom zasadnutí dňa 

11.12.2020 uznesením č. 032/2020. 

4. Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021. 

 

Ing. Milan Staňo 

         starosta obce 

 


