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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Milhosť č.4/2015 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

na území obce Milhosť. 

(ďalej len VZN č. 4/2015 – o miestnych daniach) 

 

Obec Milhosť v súlade s ustanovením  § 6 ods. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z.  o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov vydáva tento 

 

Dodatok č.3 

 

ktorým sa  VZN č. 4/2015 – o miestnych daniach mení a dopĺňa nasledovne: 

V tretej časti „Miestny poplatok   za  komunálne   odpady  a drobné stavebné   odpady“ sa celá 

tretia časť nahrádza nasledovným textom: 

 

TRETIA ČASŤ 

 

MIESTNY POPLATOK   ZA  KOMUNÁLNE   ODPADY  A DROBNÉ 

STAVEBNÉ   ODPADY 

 

čl. 30 

Základné ustanovenie 

 

Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len „poplatok “)   

sa platí za činnosti nakladania : 

- so zmesovým komunálnym odpadom,  

- biologicky rozložiteľným komunálnym  odpadom  okrem biologicky 

rozložiteľného  komunálneho  odpadu  zo záhrad a parkov od poplatníkov  

- triedený zber zložiek komunálneho odpadu na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, 

- náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek 

komunálneho odpadu na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 

- náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu , 

- činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, 

  ktoré vznikajú na území obce Milhosť. 

 

čl. 31 

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. 
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2. Poplatník je povinný 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(ďalej len „identifikačné 

údaje“) 

- v prípade určeného zástupcu  aj identifikačné údaje  za ostatných členov 

domácnosti, 

- názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo 

alebo miesto podnikania  a identifikačné číslo ak je poplatníkom podľa 

bodu 1. b) alebo c). 

- údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 

- ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl.33, predložiť aj 

doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

3. 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. 

 

 

čl. 32 

Sadzba  a určenie poplatku 

 

1.  Obec Milhosť  zaviedla od 01.01.2021  Dodatkom č.2 tohto VZN, vážený množstvový 

zber komunálneho odpadu,  a tým  určuje sadzbu preddavku na poplatok v sume  

0,0974 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov. 

 

2. Ak je v obci zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu, obec určí 

v zdaňovacom období preddavok na poplatok ako súčin sadzby preddavku na 

poplatok  podľa bodu 1 , frekvencie odvozov a nosnosti zbernej nádoby, ktorú 

poplatník užíva. 

-preddavok pre 120 l nádoby: 0,0974 x frekvencia odvozov x 48 

- preddavok pre 1100 l nádoby: 0,0974 x frekvencia odvozov x 440 

 

3. Obec pri zúčtovaní preddavku na poplatok za vážený množstvový zber komunálneho 

odpadu postupuje podľa bodu 2. 

 

4. Obec vedie evidenciu skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu 

vyjadreného v kilogramoch za každé zdaňovacie obdobie a za každú zbernú nádobu, 

ktorá je zapojená do systému váženého množstvového zberu komunálneho odpadu 

 

5. Obec po skončení zdaňovacieho obdobia spočíta všetky náklady súvisiace s činnosťami 

a nákladmi, ktoré vznikli obci  v príslušnom  zdaňovacom období. Poplatok sa platí: 

- činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

- činnosti nakladania s biologicky rozl. kom. odpadom, 

- triedený zber zložiek KO, 

- náklady spôsobené nedôsledným triedením zložiek KO, 

- náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov, 

- činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom ak v obci nebol zavedený 

množstvový zber stavebných odpadov, 

- náklady na zbernú nádobu a kompostovacie zásobníky na triedený zber zložiek 

KO. 
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6. Ak je na území celej obce zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu, 

obec zistí skutočné jednotkové náklady obce na činnosti nakladania s odpadom ako 

podiel sumy podľa bodu 5. a odváženého  množstva komunálneho odpadu 

v kilogramoch za všetky zberné nádoby v obci v príslušnom zdaňovacom období. 

 

Obec ďalej vypočíta skutočné náklady na každú zbernú nádobu ako súčin 

skutočných jednotkových nákladov obce na činnosti nakladania s odpadom 
a skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu podľa bodu 4. 

 

Výsledná suma v eurách sa vydelí počtom poplatníkov, ktorí užívajú zbernú nádobu 

a zohľadnia sa nároky na zníženie a odpustenie poplatku podľa čl.34   za predpokladu 

ich splnenia poplatníkom. 

 

Výsledná suma sa za každého poplatníka porovná so sumou zaplateného preddavku 

 na poplatok. 

Ak skutočné náklady na poplatníka prevyšujú sumu zaplateného preddavku na poplatok  

poplatníkom, vzniká záporný rozdiel na poplatku. 

Ak suma zaplateného preddavku na poplatok poplatníkom prevyšuje sumu skutočných 

 nákladov na poplatníka, vzniká kladný rozdiel na poplatku. 

Vzniknutý kladný rozdiel na poplatku sa použije na úhradu preddavku na poplatok  

v bežnom zdaňovacom období. Ak suma kladného rozdielu na poplatku prevýši 

 sumu preddavku na poplatok na bežné zdaňovacie obdobie, postupuje sa podľa  

§98a ods.4.  

 

 

čl. 33 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 

1. Obec vyrubuje každoročne rozhodnutím preddavok na poplatok podľa čl. 32 bodu 2 

na celé zdaňovacie obdobie, v ktorom použije sadzbu preddavku na poplatok platnú na 

príslušné zdaňovacie obdobie a zohľadní skutočnosti rozhodujúce pre zníženie alebo 

odpustenie poplatku podľa čl. 34    platné k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

 

2. Ak má oprávnenie užívať nehnuteľnosť alebo užíva nehnuteľnosť viacero poplatníkov 

a nemajú určeného zástupcu, obec vyrubí preddavok na poplatok každému z nich do 

výšky ich podielu na preddavku na poplatok z celkového počtu poplatníkov užívajúcich 

zbernú nádobu priradenú k určitej nehnuteľnosti. 

      Súčasne obec v tomto rozhodnutí môže zúčtovať rozdiel medzi skutočnými nákladmi  

      obce na činnosť nakladania s odpadom prepočítanými na poplatníka podľa čl. 32 za 

      predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

3. Obec vykoná zúčtovanie preddavku na poplatok rozhodnutím najskôr po skončení 

zdaňovacieho obdobia a najneskôr do dvoch rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, 

za ktorý sa poplatok zúčtuje. 

Ak vznikne záporný rozdiel na poplatku podľa čl   bodu 6, obec vyrubí záporný rozdiel 

na poplatku rozhodnutím spolu s preddavkom na poplatok na bežné zdaňovacie 

obdobie. Vyrubený preddavok na poplatok spolu so záporným rozdielom na poplatku 

po zúčtovaní preddavku na poplatok sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

 

4. Pri dohode poplatníkov obec vyrubí preddavok na poplatok a zúčtuje preddavok na 

poplatok rozhodnutím za všetkých poplatníkov v celkovej sume zástupcovi alebo 

správcovi určenému spoluvlastníkmi. 
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5. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí 

pomernú časť poplatku alebo preddavku na poplatok rozhodnutím, začínajúc dňom 

vzniku poplatkovej povinnosti až do konca zdaňovacieho obdobia. 

 

6. Ak zanikla poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník oznámi 

zánik poplatkovej povinnosti podľa §80 ods.2zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

v platnom znení, nie je po zániku poplatkovej povinnosti povinný platiť preddavok na 

poplatok podľa čl.31 bod 2, obec vykoná zúčtovanie preddavku na poplatok podľa 

odseku 1najskôr po skončení zdaňovacieho obdobia. 

 

7. Ak poplatníkovi, ktorému zanikne poplatková povinnosť, vznikne po zúčtovaní 

preddavku na poplatok kladný rozdiel na poplatku, obec kladný rozdiel na poplatku 

vráti v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 

obec postup podľa §98a ods.4 neuplatní.  

 

8. Obec môže určiť platenie preddavku na poplatok podľa čl.32  po zohľadnení kladného 

alebo záporného rozdielu na poplatku v najmenej v dvoch rovnomerných sumách. 

Sumy preddavku na poplatok sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí 

ktorým sa vyrubuje preddavok na poplatok. Poplatník môže vyrubený preddavok na 

poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený vo viacerých sumách, zaplatiť aj naraz 

najneskôr v lehote splatnosti prevej sumy. 

 

9. Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v čl.31. 

tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť 

 zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 

 

 

čl. 34 

Zníženie a odpustenie od poplatku 

 

1) Obec ako správca poplatku zníži poplatok nasledovne: 

a) vo výške 30% z ročného poplatku, ak poplatník k 31.12. príslušného roka dovŕši vek 

62 rokov,  

b) vo výške 30% z ročného poplatku, a poplatník je držiteľ preukazu fyzickej osoby  

s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby  s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne bezvládna fyzická 

osoba, 

c) vo výše 30% z ročného poplatku, ak sa poplatník je fyzická osoba v hmotnej núdzi 

d) vo výške 60% z ročného poplatku, ak poplatník preukáže, že vytriedil určený podiel 

zložiek komunálneho odpadu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie t.j. skutočné 

odvážené množstvo komunálneho odpadu nie je väčšie ako 300 kg, 

e) vo výške 50% z ročného poplatku, ak poplatník preukáže, že vytriedil určený podiel 

zložiek komunálneho odpadu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie t.j. skutočné 

odvážené množstvo komunálneho odpadu nie je väčšie ako 400 kg, 

f) vo výške 40% z ročného poplatku, ak poplatník preukáže, že vytriedil určený podiel 

zložiek komunálneho odpadu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie t.j. skutočné 

odvážené množstvo komunálneho odpadu nie je väčšie ako 500 kg, 

g) vo výške 25% z ročného poplatku, ak poplatník preukáže, že vytriedil určený podiel 

zložiek komunálneho odpadu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie t.j. skutočné 

odvážené množstvo komunálneho odpadu nie je väčšie ako 600 kg. 
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2) Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je preukaz ŤZP, ŤZP/S, potvrdenie 

o príspevku v  hmotnej núdzi, skutočné množstvo odváženého komunálneho odpadu podľa  

skutočných údajov od zberovej spoločnosti. 

  

 

3) Zníženie poplatku podľa ods. 1) a 2) poskytne správca poplatku alikvotne od nasledujúceho 

mesiaca po doručení dokladov preukazujúcich danú skutočnosť. 

 

4) Obec ako správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na 

základe podkladov, ktoré obec určila, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období  

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce a to poplatníkovi ktorý: 

 

- sa zdržiava, zdržiaval v zahraničí alebo sa nezdržiaval v mieste  trvalého pobytu. 

Nárok na oslobodenie od poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným 

dokladom, a to najmä potvrdením   o návšteve školy v zahraničí, pracovným  

povolením, povolením k pobytu alebo vízami, potvrdením o zamestnaní, potvrdením od 

agentúry ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej organizácie  

o pobyte v zahraničí, sobášnym listom úradne zdokumentovaným na príslušnej  

slovenskej agentúre v zahraničí alebo úradne potvrdením na osobitnej matrike pri MV 

SR, dokladom  o  narodení dieťaťa v zahraničí, potvrdením o platbe obecnej dane 

v zahraničí, tlačivom o úhrade dane z príjmu v zahraničí, potvrdením o  poberaní 

materského príspevku v zahraničí, potvrdením z pracovného úradu v zahraničí 

o evidencii v zozname nezamestnaných. 

 

5)  Obec  na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za  

ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov že viac ako 90 dní  

v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval v mieste trvalého pobytu  

z dôvodu, že je hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej  

starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb  

v reedukačnom zariadení v detskom domove v výkone väzby, vo výkone trestu  

odňatia slobody a ak obyvateľ na adrese trvalého pobytu nežije a neudržiava  

kontakt s ostatnými osobami žijúcimi na tej istej adrese trvalého pobytu, ktoré  

nemajú o ňom informácie. 

Nárok na odpustenie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným  

dokladom, a to najmä doklad o umiestnení občana v sociálnom zariadení alebo  

 umiestnení občana v ústave pre výkon trestu, vo výnimočných prípadoch úradne  

overené čestné vyhlásenie. 

 

6) Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný predkladať  

doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne do 31.januára príslušného    

zdaňovacieho obdobia. 
Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 2, musí byť zhodný so zdaňovacím  

obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na odpustenie, resp. zníženie poplatku. 

 

7)  Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na zníženie, resp. 

 odpustenie poplatku. 

 

 



6 

 

 

 

 

8)  Ak u jedného poplatníka vznikne nárok na zníženie poplatku z viacerých dôvodov podľa 

 tohto nariadenia súčasne , uplatní sa zníženie poplatku výhodnejšie pre poplatníka . 

 

 

4. Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2015 – o miestnych daniach sa nemenia. 

 

5. Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce 

Milhosť.                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  v.r. Ing. Štefan Nagy 

         starosta obce Milhosť          

 

 

 

                                                                                      

V Milhosti 16.12.2022 

 

 

Schválené  uznesením č. 6/8-2022 zo dňa 15.12.2022 

 Zverejnené : 16.12.2022 

 

 

Návrh Dodatku č.3 vyvesený na úradnej tabuli obce a web. stránke obce: 28.11.2022 

Návrh Dodatku č.3 zvesený z úradnej tabuli obce a web. stránke obce: 15.12.2022 

Dodatok č.3 schválený uznesením č.6/8-2022 zo dňa 15.12.2022 

 

Dodatku č.3 vyvesený na úradnej tabuli obce a web. stránke obce: 16.15.2022 

Dodatok č.3 účinný : 01.01.2023 

 

 

 


