
 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vojka č. 5/2019  

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Vojka 

 

           Obec Vojka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 77 až 83 zákona č. 

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

stavebné odpady a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení 

neskorších predpisov  u s t a n o v u j e : 

Článok I 

Účel a predmet 

       Toto všeobecne záväzné nariadenie („ ďalej len nariadenie“) upravuje podmienky 

vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 

vznikajú na území obce Vojka ( „ďalej len poplatok“) 

Článok II 

   Poplatník 

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné odpady sa platí za komunálne odpady a     

drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obec Vojka (ďalej len ,,mesto“). 

(2) 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 byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej 

časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý 

porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta 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 území 

obce na účel podnikania. 

(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 

miestny poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) 

v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu 



alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 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. 

(4) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, správca poplatku  

vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. 

Článok III 

Určenie poplatku 

(1) Správca poplatku určuje poplatok nasledovne: 

a) pre poplatníka podľa čl.II ods.(2) písm. a) tohto nariadenia (paušálny zber) ako súčin 

sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku, počas ktorých má alebo bude mať 

poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých 

nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať, 

b) pre poplatníka podľa čl.II ods.(2) písm. a) tohto nariadenia množstvový zber drobného 

stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, 

c) pre poplatníka podľa čl.II ods. (2) písm. b) a c) tohto nariadenia (množstvový zber) 

ako súčin sadzby za 1 liter odpadu, počtu vývozov za rok, objemu nádoby v litroch 

(koeficient) a počtu zberných nádob, ktoré poplatník    užíva v súlade so zavedeným 

systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pričom 

minimálna frekvencia vývozov je dva krát mesačne.  

 

Článok IV 

Sadzba poplatku 

(1)   Sadzba poplatku je: 

a) 0,0219 eur na osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa čl.II ods. (2) písm. a) 

tohto nariadenia 

b) 0,033 eur za 1 kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín pre poplatníka 

podľa čl. II ods.(2) písm. a) tohto nariadenia 

c) 0,008 eur za jeden liter odpadu pre poplatníka podľa čl.II ods. (2) písm. b) a c) tohto 

nariadenia 

(2) Obec určuje v systéme zberu odpadov nasledovný typ zbernej nádoby:  

- 120 litrová oceľová alebo plastová nádoba (KUKA nádoba)  

 

 

Článok V 

 

Platenie poplatku, splatnosť 

 

(1) Správca poplatku vyrubí poplatok rozhodnutím na obdobie jedného kalendárneho 

roka.  

(2) Poplatok je možné uhradiť: 



a) bezhotovostným prevodom na určený účet správcu poplatku;  

b) poštovým peňažným poukazom na určený účet správcu poplatku;  

c) v hotovosti do pokladne správcu poplatku,  

(3) Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín poplatník uhrádza následne   

po odovzdaní drobného stavebného odpadu v hotovosti do pokladne Obecného úradu 

vo Vojke, o čom sa poplatníkovi následne vydá príjmový pokladničný doklad.  

(4) Správca poplatku za komunálne odpady ustanovuje splatnosť poplatku pre poplatníkov 

- fyzické osoby v troch splátkach spravidla takto: 

a) poplatok do výšky 31,96 € je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca poplatku neurčí v rozhodnutí splatnosť 

poplatku inak, 

b) poplatok vo výške nad 31,96 € je splatný v dvoch splátkach, pričom prvá splátka je 

splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka 

je splatná do 30. septembra, pokiaľ správca poplatku neurčí v rozhodnutí 

splatnosť poplatku inak. 

(6) Správca poplatku za komunálne odpady ustanovuje splatnosť poplatku pre 

poplatníkov - právnické osoby a iné podnikajúce osoby spravidla takto: 

a) poplatok do výšky 24,96 €, je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca poplatku neurčí v rozhodnutí splatnosť 

poplatku inak, 

(7) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený 

poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 

pokiaľ správca poplatku neurčí v rozhodnutí splatnosť poplatku inak. 

 

Článok VI 

Vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku 

(1) Správca poplatku poplatok alebo jeho pomernú časť na základe žiadosti vráti 

poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho 

obdobia, ak preukáže  

a) skončenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci, potvrdením inej obce 

alebo iného mesta, že je tam prihlásený na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, 

b) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce najmä kúpnou zmluvou, dohodou 

o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy, 

c) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania najmä dohodou 

o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy. 

Poplatník je povinný oznámiť zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku 

a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia  správcovi poplatku 

do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. 

(2) Správca poplatku na základe písomne podanej žiadosti a po doložení hodnoverného 

dokladu, poplatníkovi poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci 

preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní sa v zdaňovacom období 

nezdržiaval alebo nezdržiava na území obce. 



(3) Od študentov, navštevujúce školy na území Slovenskej republiky, povinnosť 

doloženia hodnoverného dokladu ako potvrdenie o návšteve školy, sa nevyžaduje. 

(4) Správca poplatku poplatok za komunálny odpad odpustí, ak poplatník preukáže, že 

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

Vojka na základe nasledujúcich podkladov: 

a) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí 

b) potvrdenie o ubytovaní v zahraničí ( internát, ubytovňa) 

c) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru mimo územia Slovenskej 

republiky 

d) potvrdenie o prechodnom pobyte, alebo vízum 

e) rozhodnutia o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby 

f) rozhodnutie, že dieťa je umiestnené v detskom domove  

g) potvrdenie o prechodnom pobyte a úhrade poplatku za aktuálne obdobie v mieste 

prechodného pobytu 

(5) Ak predložený doklad nie je v slovenskom, maďarskom alebo českom jazyku, 

poplatník doloží preklad cudzojazyčného textu do slovenského jazyka spolu s čestným 

vyhlásením o zhode obsahu cudzojazyčného textu s textom v jazyku slovenskom. 

(6) Správca poplatku poplatok za komunálne odpady zníži o 50 %, ak poplatník 

preukáže, že viac ako 90 dní sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval 

na území obce Vojka na základe nasledujúcich podkladov: 

a) potvrdenie o ubytovaní na internáte, ak miesto štúdia je vo vzdialenosti do 100 km 

od obce Vojka 

b) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru na území Slovenskej 

republiky mimo obce s dokladom o ubytovaní. Doklad o ubytovaní sa vyžaduje ak 

miesto výkonu práce je vo vzdialenosti do 100 km od obce Vojka. 

c) potvrdenia o pobyte vyhotovenom ubytovacím zariadením, prípadne preukázaním 

iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia alebo v mieste práce (napríklad 

nájomnou zmluvou), ak miesto štúdia, resp. výkonu práce je vo vzdialenosti do 

100 km od obce Vojka 

(7) Správca poplatku zníži poplatok za komunálne odpady o 50 % držiteľovi preukazu 

fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom. Poplatník uplatňujúci si zníženie poplatku 

musí byť držiteľom preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom 

preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom k 1 januáru určeného 

obdobia. K zníženiu poplatku je potrebné doložiť fotokópiu preukazu ZŤP alebo 

ZŤP/S. 

(8) Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku v príslušnom 

zdaňovacom období (kalendárnom roku), na základe písomnej žiadosti, ku ktorej sú 

predložené príslušné doklady vždy v lehote do jedného mesiaca. 

a) od vzniku povinnosti platiť poplatok, súčasne so splnením oznamovacej povinnosti, 

b) od zmeny už nahlásených údajov, 

c) od zániku poplatkovej povinnosti. 

(9) Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku v príslušnom 

zdaňovacom období (kalendárnom roku), na základe písomnej žiadosti, ku ktorej sú 

predložené príslušné doklady najneskôr do 31.10. príslušného kalendárneho roka. 



(10) Neuplatnenie si nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku určeným 

spôsobom a v určenej lehote má za následok zánik nároku na poskytnutie úľav v 

príslušnom zdaňovacom období.  

(11) Hodnoverné doklady podľa čl. VI ods. (3), (5) preukazujúce nárok na 

poskytnutie úľavy musia byť vydané v bežnom roku. 

(12) Poplatník, ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu alebo dohodu na prenájom 

nehnuteľností (ďalej len “nájomca”) a na základe tejto zmluvy alebo dohody mu 

prenajímateľ zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom spoločnej 

zbernej nádoby, za ktorú platí poplatok správcovi poplatku, je nájomca povinný 

správcovi poplatku predložiť kópiu nájomnej zmluvy v rámci oznamovacej 

povinnosti. 

(13) Kópiu platnej zmluvy alebo dohody vrátane prípadných dodatkov, je nájomca 

povinný predložiť správcovi poplatku v rámci oznamovacej povinnosti do jedného 

mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. 

(14) Nájomca je povinný po zrušení nájomnej zmluvy alebo dohody, ktorá 

obsahovala údaje o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu, písomne oznámiť 

správcovi poplatku zánik poplatkovej povinnosti, resp. vznik alebo zmenu poplatkovej 

povinnosti, ak naďalej je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce. 

 

Článok VII 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vojka prijaté uznesením č. 33/2012 

Obecného zastupiteľstva vo Vojke dňa 12.12.2012 . 

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

uznesením číslo 63/2019 zo dňa 13.12.2019  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2020 

 

Vo Vojke, dňa 16.12.2019 

 

Kulcsár Zsolt 

Starosta obce 

 

 


