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 Obec Prečín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

u s t a n o v u j e  

 

§ 1 

Základné ustanovenie 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Prečíne podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

zavádza s účinnosťou od 1. januára 2023 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.  

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na území obce Prečín v poplatkovom období 

roku 2023.  

 

3. 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 rodinný dom, 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 (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.  

 

 

§ 2 

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku 

 

1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 1 ods. 3 tohto VZN a 

zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. Poplatková povinnosť vzniká aj dňom odovzdania 

drobného stavebného odpadu, objemného odpadu a komunálneho odpadu nad rámec odpadu v zbernej 

nádobe na zbernom mieste v obci Prečín.  



 

2. Ak viacero poplatníkov podľa § 1 ods. 3 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností 

poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.  

 

 

§ 3 

Oznamovacia povinnosť 

 

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 

30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti  alebo najneskôr do 28.02.2023, u poplatníkov, ktorí 

spĺňajú podmienky podľa §1 ods. 3 a  

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

(ďalej len identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu podľa § 2 ods. 4 aj identifikačné 

údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom právnická osoba podľa § 1 ods. 3 

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

miesto podnikania a identifikačné číslo,  

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, najmä počet a objem nádob na zber komunálneho 

odpadu 

 

2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu 

zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.  

 

§ 4 

Sadzba poplatku 

 

1. Na území obce Prečín je zavedený nevážený množstvový zber  komunálneho odpadu.  

 

2. Sadzba poplatku za jeden liter (1dm3) neváženého  komunálneho odpadu je 0,0591 €, poplatok bude 

prepočítaný na objem zbernej nádoby, ktorú poplatník oznámi v zmysle čl. 3 ods. 1. písm. b) 

 

3. Sadzba poplatku za kilogram jednorazovo odovzdaného komunálneho odpadu alebo objemného 

odpadu na zbernom mieste je 0,25 €.  

 

4. Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu odovzdaného na zbernom mieste je 0,17 €.  

 

 

§ 5 

Určenie poplatku 

 

1. Poplatok za komunálny odpad sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku uvedeného v § 4 

ods. 2 tohoto VZN a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom 

zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.  

 

2. V prípade, že poplatník jednorazovo vyprodukuje väčšie množstvo komunálneho odpadu, objemného 

odpadu alebo drobného stavebného dopadu, môže tento odpad odovzdať na zbernom mieste v obci počas 

otváracích hodín a osoba poverená obcou na zbernom  mieste zaznamená skutočné množstvo a druh 

odovzdaného odpadu do karty poplatníka, ktorú vydáva obec na obecnom úrade počas pracovných hodín 

obecného úradu.  

 

3. Karta poplatníka sa vydáva v nominálnej hodnote 5 EUR alebo 10 EUR, táto karta je prenosná len 

medzi poplatníkmi v obci Prečín a platí až do vyčerpania hodnoty bez časového obmedzenia. Kartu 

poplatníka vydáva obec Prečín na základe úhrady príslušnej sumy poplatku na obecnom úrade. 



 

§ 6 

Vyrubenie a splatnosť poplatku 

 

1. Poplatok za komunálny odpad zo zberných nádob vo vlastníctve poplatníkov:  

 

a) Úhrada za vývoz jednej zbernej nádoby sa zabezpečuje formou plomb, ktorých cena závisí od 

objemu používanej zbernej nádoby.  

 

Sadzba za liter Objem nádoby v litroch Suma v € za plombu 

 0,0591 110 6,50 

                      0,0591 240 14,17 

0,0591 1 100 65,00 

0,0591 plastové vrece  max. 110 6,50 

 
b) Poplatník, alebo ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, tak ich 

zástupca, je povinný si vopred zakúpiť potrebný počet plomb  (minimálne 8 kusov pre každú 

nádobu) v pokladni obecného úradu. Ďalšie plomby si môže podľa potreby zakúpiť v priebehu 

kalendárneho roka. Poplatník je povinný zabezpečiť, aby v zmysle kalendáru vývozu bola v deň 

vývozu nádoba opatrená plombou. V prípade, že nádoba nebude označená plombou, nebude 

zabezpečený jej vývoz. Poplatník je povinný označiť plombou aj každé plastové vrece s objemom 

maximálne 110 l uložené pri zbernej nádobe, v opačnom prípade nebude zabezpečený jeho zber 

a vývoz. Poplatník si sám určí, ktoré termíny vývozu využije označením svojej zbernej nádoby. 

 

c) V prípade, že poplatník v kalendárnom roku za obdobie od 1.1. – 31.3. nevyužíva množstvový 

zber, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady u poplatníka obec vyrubuje 

rozhodnutím, pričom sadzba je 52,00 € kalendárny rok na jednu osobu v domácnosti. Po úhrade 

vyrubeného poplatku obec poskytne poplatníkovi pomerný počet plomb.  

 

d) V prípade, že poplatník vytvorí jednorazovo komunálny odpad, objemný odpad alebo drobný 

stavebný odpad, ktorý nevie umiestniť do zbernej nádoby, môže tento odpad za poplatok 

odovzdať na zbernom mieste. Poplatok za takto jednorazovo odovzdaný komunálny odpad je 

stanovený § 4 a určí sa ako súčin sadzby poplatku a hmotnosti odovzdaného odpadu. Poplatok za 

takto odovzdaný odpad poplatník uhrádza vopred v hotovosti v pokladni obecného úradu 

nákupom karty poplatníka v príslušnej nominálnej hodnote. Pracovník obce vydá poplatníkovi 

kartu poplatníka, ktorým sa poplatník preukáže na zbernom mieste správcovi zberného miesta. 

Správca pri prevzatí odpadu od poplatníka vyznačí na karte poplatníka odovzdané množstvo 

odpadu a druh odpadu a vyznačí sumu poplatku za odovzdaný odpad.  

 

e) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, poplatník alebo ak 

poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, tak ich zástupca, je povinný 

si zakúpiť pomernú časť plomb, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca 

príslušného zdaňovacieho obdobia.  

 

 

2. Poplatok za drobné stavebné odpady, objemné odpady a komunálny odpad odovzdaný na zbernom  

    mieste:  

a) Za množstvový zber drobného stavebného odpadu (ďalej „DSO“)sa určuje podľa § 4 ods. 4 bez 

obsahu škodlivín (t.j. odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo 

pre fyzickú osobu) 

b) Za množstvový zber komunálneho odpadu a objemného odpadu sa určuje sadzba podľa § 4 ods. 3. 



c) Poplatok za drobný stavebný odpad, objemný odpad a jednorazovo odovzdaný komunálny odpad 

na zbernom mieste sa určí ako súčin sadzby poplatku a hmotnosti odpadu. Hmotnosť takto 

odovzdaného odpadu určí poverený zamestnanec obce vážením a prepočíta poplatok ako súčin 

hmotnosti odovzdaného odpadu a príslušnej sadzby poplatku za daný druh odpadu a zaznamená 

túto skutočnosť na kartu poplatníka. 

 

§ 7 

Vrátenie poplatku 

 

1. Poplatník, ktorému zanikne povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia požiada 

písomne o vrátenie pomernej časti poplatku najneskôr do 30 dní od zániku tejto skutočnosti. K 

žiadosti musia byť doložené nepoužité plomby.  

2. V prípade, že poplatníkovi zostanú nepoužité plomby nad rámec minimálneho množstva v zmysle 

§ 6 ods. 1 písm. b) môže ich vrátiť na obecnom úrade v termíne od 15.11. do 15.12. príslušného 

kalendárneho roka a bude mu vrátená pomerná časť poplatku. 

 

 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší sa Všeobecne-záväzné nariadenie obce Prečín č.  

     2/2021 o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené  

     uznesením obecného zastupiteľstva  č. 107/2021 zo dňa 09.12.2021. 
 

2. Toto Všeobecne-záväzné nariadenie o miestnych daniach  bolo schválené uznesením obecného       

    zastupiteľstva č.   ............../2022   zo dňa 15.12.2022. 

 

 

§ 9 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

             Anton Lagíň  

                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 


