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Obec Jelka na základe § 6 ods. 1  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov a § 83 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na 

území obce Jelka 

  

§ 1 Úvodné ustanovenie 

(1) Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady sú ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

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

zmien a doplnkov. 

 

§ 2 Základné ustanovenie 

(1) Obec Jelka týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2021 miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

§ 3 Predmet poplatku 

(1) Poplatok za komunálny odpad sa platí za komunálny odpad, ktorý vzniká na území obce. 

(2) Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí za drobný stavebný odpad bez obsahu 

škodlivín, ktorý vznikne z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou 

osobou na území obce. 

 

§ 4 Sadzby poplatku 

(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho 

ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,  

b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,  

c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.  

(3) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

(4) Na území obce sa určuje vybavenosť pre vývoz komunálneho odpadu 1 x za dva týždne 

nasledovne:  

a) pre platiteľov poplatku z rodinných domov pre netriedený komunálny odpad – jedna 

120 litrová zberná nádoba pre max. 4 osoby, v prípade podnikania s určením miesta 

podnikania v mieste bydliska sa pripočítava počet podnikajúcich osôb,  

b) pre platiteľov poplatku pre netriedený komunálny odpad – jedna 1 100 litrová zberná 

nádoba v prípade podnikania s určením miesta podnikania v mieste bydliska sa 

pripočítava počet osôb. 

(5) Sadzba poplatku sa stanovuje nasledovne:  

a) fyzická osoba 0,0753€ za osobu a kalendárny deň (27,50€/rok), 

b) právnická a fyzická osoba podnikateľ 0,78 €/l odpadu pre nádobu 110 litrov,1100 

litrov a 26 vývozov za rok, 

c) za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,050 € za jeden kilogram drobného 

stavebného odpadu (§78 ods.1 písm. c zákona). Poplatok za drobný stavebný odpad 

sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto určené obcou 
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pričom sa poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného 

odpadu, 

d) poplatok sa uhrádza v hotovosti správcovi dane, 

e) v prípade, že platiteľ miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad vyprodukuje väčšie množstvo komunálneho odpadu ako je povinná 

vybavenosť pre vývoz komunálneho odpadu na základe zaplateného poplatku, je 

takýto pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu povinný 

objednať si u Obce Jelka individuálny vývoz v tvare uloženia komunálneho odpadu 

do vriec označených obcou, ktoré je možné obdržať na obecnom úrade za stanovený 

poplatok: 1,60€ / 1 vrece. 

 

§ 5 Náležitosti vyberania poplatku 

(1) Poplatník uvedený v ust. § 77 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

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

neskorších zmien a doplnkov je povinný oznámiť správcovi dane priemerný počet 

zamestnancov znížený o zamestnancov, ktorí majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt. 

 

§ 6 Postup obce pri vyrubení poplatku 

(1) Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov 

vyrubuje poplatok rozhodnutím. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

(2) Poplatník môže zaplatiť poplatok: 

a) na účet správcu dane, 

b) hotovosťou do pokladne.  

          

§ 7 Vrátenie poplatku 

(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže splnenie podmienok na 

vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

(2) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:  

a) písomná žiadosť o vrátenie poplatku, 

b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého, resp. prechodného 

pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.) 

(3) Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá.                                                                    

                                                                       

§ 8 Záverečné ustanovenie 

(1) Práva a povinnosti neupravené týmto VZN sa upravujú všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka o poplatku za odvoz komunálneho 

odpadu na území obce Jelka bolo schválené uznesením č. 57.,/2020/OZ-4 dňa 

10.12.2020  a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021.   

 

 

V Jelke dňa 16.12.2020 

 

  Ing. Gabriel Kiš  

      starosta obce 


