
  

 
 

Všeobecné záväzné nariadenie       Číslo: VZN - 2/2022 
 
 

O B E C   S E Ň A  
 

v súlade s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov 
a v súlade s ustanoveniami zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
 

 
v y d á v a  

„n á v r h“  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
obce Seňa 
č. 2/2022 

 
 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 
 

 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN): 
 
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                        28.11.2022 
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:          28.11.2022 
Dátum ukončenia pripomienkového konania:                                                     09.12.2022 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:                             .................. 
 
 
Schválené všeobecne záväzné nariadenia: 
 
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:                                                         14.12.2022                                              
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:                                             15.12.2022 
VZN nadobúda účinnosť dňom:                                                                           01.01.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Obecné zastupiteľstvo v Seni v zmysle  § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 
 
                                                                                ČASŤ PRVÁ 

 
                     § 1 
         Úvodné ustanovenia 
 

1.  Obecné zastupiteľstvo v Seni podľa § 11 odsek 4 písm. d) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  
     neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona 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 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
2.  Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, okrem elektroodpadov,  použitých batérií 
a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,  
ktoré vznikajú na   území obce Seňa. 
3.  Správu poplatku vykonáva obec Seňa a poplatok je príjmom rozpočtu obce Seňa. 
4.  Výnos poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním a likvidáciou komunálnych  
     odpadov  a drobných stavebných odpadov, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovania a zneškodňovanie. 
 

§ 2 
Poplatník 

 
1. 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 trávny porast na iný účel ako na podnikanie,  
     pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri  
     nehnuteľnosti 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 súčasne trvalý aj prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého 
pobytu. 

3. Poplatok od poplatníka v  stanovenej výške pre obec 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, ak nedošlo k určeniu zástupcu  
        alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok   pre obec  
        vyberie, 
    b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec /ďalej len platiteľ/. Platiteľ  
        a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník,  za odvedenie  
        poplatku obci ručí platiteľ. 

4.     Ak viacero poplatníkov podľa odseku 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. Tieto  
         skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci. 
5.      Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť, uvedená v odseku 1 tohto ustanovenia.   
6.      Poplatková povinnosť   zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 
 

 
 
 
 
 



  

 
§ 3 

 
Sadzba poplatku a určenie poplatku 

 
1. Sadzba poplatku je  0,06849 EUR  za osobu a kalendárny deň. 
2. Sadzba poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu je stanovená vo výške 0,020  € za 1 kg 

drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu 
obec určí poplatok ako súčin sadzby a množstva vyvezeného drobného stavebného odpadu v kg. 

 
 

§ 4 
 

Určenie poplatku 
 

1. Poplatok sa platí za obdobie jedného kalendárneho roka. 
2. Poplatok sa určí ako 

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku, počas ktorých má, alebo bude mať poplatník podľa § 
77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.  v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých 
nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať.  

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie 
komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 582/2004 Z.z. 

3. Ukazovateľom  dennej produkcie komunálnych odpadov je súčet priemerného počtu zamestnancov  pripadajúcich  
      na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt,  
      vynásobený koeficientom a priemerného počtu osôb alebo miest podľa § 79 odsek 3 písm. b) zákona č. 582/2004. 
4.   Hodnota koeficientu je  1. 

§ 5 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

 

1.  Poplatková povinnosť fyzickej osoby vzniká dňom jej prihlásenia k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci,  
     alebo dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosti  na území obce.  Poplatková povinnosť  právnickej osoby  
     vznikne dňom jej oprávnenia užívať  nehnuteľnosť na území obce.  
 2.  Poplatková povinnosť  podnikateľského subjektu vznikne dňom jeho oprávnenia užívať  nehnuteľnosť na území  
      obce na účel podnikania. 
 3.  Poplatková povinnosť zaniká dňom, kedy pominú skutočnosti zakladajúce podľa bodov 1 a 2  povinnosť na  
      platenie poplatku. 
 

§ 6 
Ohlasovacia povinnosť 

 
1.  Poplatník je povinný písomne ohlásiť správcovi poplatku, obci Seňa najneskôr  do jedného mesiaca vznik, zánik  
    alebo zmenu poplatkovej povinnosti, ako aj zmenu všetkých skutočností, ovplyvňujúcich výšku poplatku a predložiť  
    doklady  preukazujúce  ohlasovanú skutočnosť. 
2. Úľavu si poplatník písomnou žiadosťou uplatňuje spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie  
    poplatku.  
3. Každý poplatník je povinný do 31.1. kalendárneho roka  oznámiť správcovi dane údaje potrebné pre určenie sadzby 
poplatku. 
 

§7 
Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku 

 
1. Poplatok vyrubí správca poplatku každoročne  platobným výmerom  na príslušný kalendárny rok. 
2. Poplatok sa platí naraz v plnej výške v termíne stanovenom vo výmere. Ak celková ročná výška poplatku  
        stanovená podľa § 4 je vyššia ako 40 EUR, správca stanoví platenie  poplatku v dvoch rovnakých  
        splátkach a ak je vyššia ako 60 EUR, v štyroch rovnakých splátkach. 



  

        Termíny splatnosti jednotlivých splátok sa stanovujú nasledovne: 
1. splátka do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru, 
2. splátka  do 30. júna 
3. splátka do 30. septembra 
4. splátka do 30. novembra. 

       Pri platení poplatku v dvoch rovnakých splátkach sa použije prvý a tretí termín. 
3. Poplatok sa platí na účet správcu poplatku prevodným príkazom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do 

pokladne Obecného úradu v Seni najneskôr v lehote splatnosti, ktorá je uvedená vo výmere. V prípadoch 
bezhotovostnej úhrady je platiteľ povinný pre identifikáciu  uviesť variabilný symbol  uvedený v platobnom výmere. 

4. Ak poplatník neposkytne potrebné údaje pre stanovenie poplatku, správca vyrubí poplatok podľa jemu známych 
údajov v čase vydania platobného výmeru.  

 
§ 8 

Množstvový zber 
 
1. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí  
    poplatok ustanovený vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom  
    za daný čas.  
2. Na požiadanie poplatníka, ktorým je právnická osoba alebo podnikateľský subjekt, umožní obec u žiadateľa zaviesť  
    systém množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, za podmienok určených  
    v tomto všeobecne záväznom nariadení. Žiadateľ je povinný pred zavedením systému množstvového zberu  
    preukázať, že má vytvorené podmienky  a zariadenie na presné meranie vyprodukovaného komunálneho odpadu  
    a vie zabezpečiť komunálny odpad pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom či zneužitím až do  
    času jeho odvozu.  
3. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere  určená na jeden liter   komunálnych odpadov je  0,019 Eur. 
4. Výška poplatku je stanovená spravidla na jeden kalendárny rok a určuje sa ako súčin sadzby poplatku a objemu   
    zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva. Táto základná suma sa násobí počtom odvozov odpadu, požadovaných  
    poplatníkom v súlade s frekvenciou zberu komunálnych odpadov  vykonávaných v obci. 
5. Poplatník uvedený v bode 2 môže v systéme množstvového zberu požiadať o pridelenie  zbernej nádoby o objeme:    
    120 litrov alebo  1100 litrov s  frekvenciou   odvozu  1 krát za 14 dní. Správca poplatku posudzuje primeranosť  
    a  opodstatnenosť požiadavky poplatníka na objemovú veľkosť zbernej nádoby, s prihliadnutím na množstvo  
    vytvoreného komunálneho odpadu žiadateľom v minulom období. Z vážnych dôvodov môže  poplatník  požiadať  
    správcu poplatku o prerušenie zberu odpadu  na prechodné obdobie, počas   ktorého preukázateľne  nebude tvoriť  
    žiadny odpad v priebehu najmenej 30 dní.  Tieto skutočnosti je poplatník povinný ohlásiť správcovi poplatku      
    vopred v lehote minimálne 7 dní. 
6. Poplatok vo výške podľa bodu 4 sa nevyrubuje platobným výmerom a poplatník ho na účet obce uhrádza  
    poštovou poukážkou, prevodom  z účtu  v  peňažnom ústave, alebo v hotovosti  v pokladni budovy  sídla  správcu      
    poplatku  v  dohodnutých lehotách a splátkach podľa   uzatvorenej zmluvy. V prípade vzniku preplatku v systéme  
    množstvového zberu  správca poplatku  vráti  preplatok  na  účet  poplatníka  najneskôr do  60 dní odo dňa zistenia  
    tejto  skutočnosti. Poplatky   sa  uhrádzajú  v zmluvne dohodnutých  splátkach.   
. 
 

§ 9 
Zníženie a odpustenie poplatku 

 

1.  Obec poplatok obligatórne zníži, alebo poplatok v odôvodnených prípadoch odpustí za obdobie, za ktoré  poplatník  
     hodnoverným spôsobom a   dokladmi preukáže,  že sa v určenom období dlhodobo a sústavne, najmenej počas 3  
     mesiacov zdržiava  alebo zdržiaval v zahraničí.  
2.  Určeným obdobím je obdobie toho kalendárneho roku, za  ktorý bol poplatok vyrubený.  
3.  Poplatník svoju písomnú žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku zašle správcovi poplatku spolu s aktuálnymi    
     dokladmi, ktoré potvrdzujú odôvodnenosť žiadosti, najneskôr do konca určeného obdobia.  
     Za hodnoverné doklady sa    považujú doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo              
obce a to najmä:   

a) potvrdenie zamestnávateľa (pracovnej agentúry) o mieste výkonu práce v zahraničí spolu s potvrdením alebo 
dokladom o ubytovaní, 

 b) potvrdenie o dennom štúdiu na škole v zahraničí spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, 



  

 c) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 
 d) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou, 
 e) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, 

f) namiesto potvrdenia alebo dokladu o ubytovaní, je možné predložiť doklad miestne príslušného úradu 
o pobyte v zahraničí.  

 
4.  Ak poplatník s trvalým pobytom v obci  študuje  alebo pracuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom  
     ubytovanie,  poplatok sa znižuje o 50 %. 
5.  Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je potvrdenie ubytovacieho zariadenia, alebo potvrdenie mesta,        
     alebo obce, že tam platí poplatok.  
6.  Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 83 zákona, že zníži alebo  odpustí  poplatok  v zmysle  tohto VZN   len   
     v prípade, ak poplatník  si plní   riadne  poplatkovú  povinnosť a nemá  evidované  nedoplatky na dani a    
     poplatkoch  za komunálne  odpady  a drobné   stavebné  odpady.   
7. Obec poskytne 25 % zľavu z ročného poplatku fyzickým osobám – držiteľom preukazu ZŤP.  
 
 
 
 
 
 

§ 10 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Obecné zastupiteľstvo obce Seňa sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o  miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 14.12.2022. 
 
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01. 01. 2023. 
 
3. Dňom nadobudnutia účinnosti  tohto VZN  sa ruší  VZN obce Seňa č. 9/2011  o  miestnom poplatku za 

komunálne  odpady  a drobné stavebné odpady. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Ing. Marcela Gallová 
                                                                                                                       Starostka obce 
 
 
 
 
V Seni dňa: 28.11.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


