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Obec Martovce 

 947 01  Martovce č. 14  
___________________________________________________________________________ 

 

Obec Martovce podľa § 6 odsek 1 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 83 zákona  NR SR č. 582/2004 Z.z. o 

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

znení neskorších  

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Martovce č. 3/2021 

 

o miestnom poplatku za komunálne odpady  
 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1) Toto VZN upravuje podrobnosti pre určenie a vyrubenie poplatku za komunálny odpad, 

výnimkou elektroodpadov, biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a 

drobných stavebných odpady, ktoré vznikajú na území obce.  

2) Správu poplatku za komunálne odpady na území obce vykonáva obec Martovce (ďalej len  

„obec”). 

3) Zdaňovacím obdobím sa pre účely tohto VZN je kalendárny rok. 

4) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec.  

 

 

§ 2 

Poplatník za komunálny odpad 

1) Poplatníkom za komunálne odpady sa považujú osoby vymedzené v § 77 ods. 2 a 3 zákona 

NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon”). 

2) Poplatníkom za komunálne odpady sa považujú tiež osoby vymedzené v § 77 ods. 7 

zákona.  

 

§ 3 

Množstvový zber 

1) Množstvový zber komunálneho odpadu sa na území obce zavádza pre osoby v zmysle § 77 

ods. 2 písm. b) a c) zákona. 

2) Merateľným ukazovateľom produkcie množstva komunálneho odpadu sú odvezené litre 

odpadu a počet frekvencie odvozov.  

3) Subjekty, uplatňujúce množstvový zber komunálneho odpadu, majú možnosť výberu z 

nasledovných druhov nádob:  

a) 110 ( resp. 120 ) litrová smetná nádoba,  

b) 240 litrová smetná nádoba. 

4) Organizátori príležitostných podujatí pre verejnosť si dohodnú zabezpečenie zberu odpadu 

s povereným zamestnancom obce. Náklady na túto činnosť hradí organizátor podujatia.  

 

 



§ 4 

Určenie poplatku 

1) Poplatok sa určuje na obdobie celého zdaňovacieho obdobia 

2) V prípade množstvového zberu (§ 3) sa určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, 

sadzby a objemu zberných nádob, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom 

zberu komunálnych odpadov. Frekvencia odvozu zberných nádob je 26-krát ročne, sadzba 

poplatku 0,0033 eura za jeden liter komunálneho odpadu. 

3) V prípade iného ako množstvového zberu sa určuje sadzba poplatku v zmysle § 77 ods. 1 

písm. b) na 0,0331 eura na osobu za zdaňovacie obdobie. 

4) V prípade viacero poplatníkov v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže 

za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich (tzv. „platiteľ”). V tomto 

prípade sa poplatok platiteľovi určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej 

domácnosti.  

 

§ 5 

Oznamovacia povinnosť 

1) Každý poplatník je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si 

oznamovaciu povinnosť v zmysle § 80 zákona do 30 dní: 

 a) od vzniku povinnosti platiť poplatok, 

 b) odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, 

 c) od skončenia príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktorý platil poplatok v prípade, 

 ak došlo k zmene už ohlásených údajov. 

2) Platiteľ v zmysle § 4 ods. 4 je povinný uviesť údaje každého poplatníka, za ktorého plní 

poplatkovú povinnosť. 

3) Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti 

v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný uviesť počet dní v príslušnom kalendárnom 

roku, počas ktorých mal, alebo bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas 

ktorých nehnuteľnosť v obci užíval, bude užívať alebo je oprávnený užívať, ako aj iné 

rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi tieto skutočnosti. 

4) Poplatník v zmysle § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona v ohlásení uvedie: 

 a) obchodné meno, 

 b) IČO alebo fyzická osoba podnikateľ rodné číslo, 

 c) presnú adresu sídla, miesta podnikania, miesta prevádzok na území obce, 

 d) údaje o splnomocnenom zástupcovi, štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na 

 doručovanie písomností, 

 e) číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť, 

 f) údaje potrebné na vyrubenie poplatku (objem zbernej nádoby a ich počet, frekvenciu 

 odvozov, odberné miesta), 

 g) zoznam osôb, ktoré využívajú pridelenú zbernú nádobu na základe dohody (zoznam 

 sa predkladá na každé odberné miesto). 

5) Ak poplatník podáva obci oznámenie podľa § 80 ods. 2 zákona, predloží aj dôkazy na 

potvrdenie odôvodnenosti oznámenia. 

6) V prípade neoznámenia všetkých relevantných skutočností pre výpočet poplatku, obec 

vychádza z posledných známych údajov. 

 

 

§ 6 

Vyrubenie poplatku 

1) Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na zdaňovacie obdobie v zmysle § 4. 



2) Ak obec na základe vlastného alebo iného podnetu zistí, že poplatok bol poplatníkovi 

vyrubený v nesprávnej výške alebo nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na  výšku poplatku 

alebo poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom zdaňovacom 

období. 

 

§ 7 

Zníženie alebo odpustenie poplatku 

1)  Obec odpustí poplatok alebo pomernú časť poplatku v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak 

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

nezdržiaval na území obce. 

2) Poplatník svoju písomnú žiadosť zašle obci spolu s dokladmi potvrdzujúcimi jeho tvrdenie. 

Takými dokladmi sú najmä potvrdenie o pobyte v zahraničí, pracovná zmluva na výkon práce 

v zahraničí, potvrdenie o sprostredkovaní práce v zahraničí, potvrdenie o štúdiu apod. 

3) Obec zníži poplatok o 50% za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že neužíva 

nehnuteľnosť viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.  

4) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.  

 

§ 8 

Splatnosť poplatku 

1) Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia poplatníkovi, pričom 

poplatník je oprávnený zaplatiť vyrubení poplatok. 

 2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je 

splatný v jednej sume, do 15-ich dní, odo dňa doručenie rozhodnutia o vyrubení poplatku, 

pokiaľ obec v rozhodnutí neurčí inak. 

3) Poplatok sa platí v hotovosti v pokladnici obce, prevodom na účet obce vedený v 

peňažnom ústave alebo vkladom hotovosti na účet obce vedený v peňažnom ústave.  

 

§ 9 

    Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

l) Obec týmto všeobecne záväzným nariadením zavádza daň z nehnuteľností počnúc  dňom    

01.01.2022. 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

dňa 09.12.2021  a schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 66/2021. 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenia o dani z nehnuteľnosti nadobudne právnu účinnosť po 

schválení   obecným zastupiteľstvom, pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej  tabuli   obce. 

4) Účinnosťou tohto nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Martovce č. 

2/2015. 

 

V Martovciach, dňa 10.12.2021 

 

 

 

        Ing. István Keszeg 

             starosta obce 

 

Vyvesené dňa: 10.12.2021 

Zvesené dňa:  27.12.2021       

 



         

 

        

 


