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Obec Píla v súlade s ustanoveniami §6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a ustanoveniami  § 77 - § 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 č.582/2004 Z.z.) vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 

 
Čl.  1 

Poplatník 
 
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem 
elektroodpadov a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 
1. Poplatok platí poplatník, ktorý 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 

2. Ak má osoba podľa ods. 1 písm a) v obci trvalý pobyt alebo  prechodný pobyt a súčasne je podľa 
odseku 1 písm.c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej 
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, 
poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu 

3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku 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) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 
platiteľ) 

4. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za 
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ 

5. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 písm a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti 
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za 
poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka 
jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať 
alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je 
nezvestná. Tieto skutočnosti ,ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti 
poplatníka, povinná oznámiť obci. 

 
Čl. 2 

Určenie poplatku 
1. Výška poplatku sa určí: 

a) u fyzických osôb uvedených čl. 1 ods. 1 písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu 
kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať tento poplatník 
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo 
je oprávnený užívať 

b) u poplatníka podľa čl. 1 ods. 1 písm. b) alebo c) ako súčin sadzby poplatku, počtu 
kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych 
odpadov 

2. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet 



a) priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období 
s poplatníkom podľa čl. 1 ods. 1 písm. b) a c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom 
vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria 
jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú 
poplatník užíva, alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci, ak je poplatníkom 
fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu 
osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný 
pobyt(ďalej len ,, priemerný počet zamestnancov“) a  

b) priemerného počtu 
1. 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 tejto obci trvalý alebo prechodný pobyt a 

2. miest určených na poskytovanie služieb pripadajúce na zdaňovacie obdobie 
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej 
sa v obci  poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby,  
 

3. Rozhodujúcim obdobím podľa ods. 2 je: 
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať 

v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať, svoju činnosť alebo 
b)   ak nie je možné postupovať podľa písm.a) 
1.    počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do 

konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť 
podľa  čl. 4 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo 

2.    počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do 
konca zdaňovacieho  obdobia. 

 
Čl.  3 

Sadzba  poplatku 
 
Základná sadzba poplatku na osobu a deň je 0,0532 €, t.j. 19,42 € za osobu a kalendárny rok 

 
Čl. 4 

Zníženie a odpustenie  poplatku 
 
1. Podľa miestnych podmienok v obci Píla sa znižuje poplatok za komunálny odpad : 

 
a)   o 31,77 % pre fyzické osoby – občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Píla, 

sadzba poplatku je 0,0363 € na deň, t.j. 13,25 € za rok 
 

b) o 65,79% pre fyzické osoby – občanov s trvalým  pobytom  v obci Píla  na nedostupných 
miestach pri nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie , sadzba poplatku je 0,0182  na deň, t.j. 
6,64 € za rok 

 
c)  o 65,79 %  na základe hodnoverného potvrdenia (potvrdenie o návšteve školy formou 

denného štúdia a ubytovacieho zariadenia) pre fyzické osoby, ktoré sa dlhodobo (viac ako 
90 dní) v zdaňovacom období zdržiavajú mimo územia obce, sadzba poplatku je 0,0182 na 
deň, t.j. 6,64 € za rok 

 
d)  o 65,79 % na základe hodnoverného potvrdenia (potvrdenie zamestnávateľa o trvaní 

pracovného pomeru ) sadzba poplatku je 0,0182 na deň, t.j. 6,64 € za rok 
 
e)  o 100% na základe hodnoverného potvrdenia (potvrdenie zamestnávateľa o trvaní  

pracovného pomeru) pre fyzické osoby, občanov s trvalým pobytom, ktoré sa dlhodobo ( 
viac ako 300 dní) v zdaňovacom období v kalendárnom roku zdržiavajú v zahraničí.   

 
2.  Ak poplatník požaduje zníženie poplatku podľa Článku  4. ods.1 písm.c,d,e, je povinný predložiť 

žiadosť s hodnovernými dokladmi do 31. októbra príslušného zdaňovacieho obdobia.  



  
3..   Na zmiernenie  alebo odstránenie tvrdosti zákona môže starosta obce  v prípadoch neuvedených 

v Čl.4  na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok znížiť alebo odpustiť.   
 

Čl. 5 
Vrátenie poplatku 

 
1.  Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému v priebehu 

zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok, najmä z dôvodu zrušenia trvalého 
alebo prechodného pobytu na území obce, prevodom vlastníctva nehnuteľností na území obce do 
vlastníctva inej osoby, predložením úmrtného listu, predložením dokladu o zániku prevádzky 
obci.  

2.  Vzniknutý rozdiel bude poplatníkovi na základe písomnej žiadosti vrátený do 30 dní odo dňa 
doručenia žiadosti, prevodom na účet alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Píle. 

 
Čl. 6 

Poplatok za drobný stavebný odpad 
 
 Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 56.-€ za tonu odpadu. Držiteľ odpadu uhrádza 

poplatok za DSO pri odovzdaní odpadu v obci v hotovosti do pokladne obce. 
 
 

Čl. 7 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Správu  miestneho poplatku vykonáva obec Píla. 
2. Na ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahuje zákon 

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

3. Na konania vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa 
vzťahujú ustanovenia zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Čl.7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 5/ 2014  

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné od 01.01.2015. 
2. Obecné zastupiteľstvo obce Píla  sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení č.6 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 11.12.2015 uznesením 
42/2015. 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára  2016. 
 
 
 

Vyvesené: 16.12.2015       
 
 
 
         ............................. 
           Eugen Čižmárik 
                starosta obce 

 


