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Obec Ducové v súlade s ustanovením  §6 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanovenia  § 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 

predpisov ( ďalej len ,, zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len ,, 

VZN“) o poplatku  

 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE DUCOVÉ 

č. 01/2023  

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY PRE KALENDÁRNA ROK 2022 

 
 

§ 1 

Základné ustanovenie  

Týmto VZN sa ustanovuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

( ďalej len ,,poplatok“) na území obce Ducové s účinnosťou 01.01.2023. 

 

§ 2 

Poplatok 

Obec Ducové do poplatku zahŕňa:  

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,  

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov,  

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,  

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.  

 

§ 3 

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, 

ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“). 

Poplatníkom je aj tá osoba, ktorá nemá v obci trvalý pobyt a má od obce smetnú nádobu.  

 

b) fyzická osoba,  ktorá užíva nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu,  

c) právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na iný účel ako na podnikanie,  

d) podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania.  

 

§ 4  

Sadzba poplatku  

 

Obec Ducové stanovuje sadzbu poplatku:  
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a) sadzba poplatku pre poplatníka uvedeného v § 3 ods. a)  

    je 0,0958 € za osobu a kalendárny deň / 35,00 € za osobu a kalendárny rok,  

 

b) sadzba poplatku pre poplatníka uvedeného v § 3 ods. b) 

    je 0,1232 € za 120 l nádobu / rekreačná nehnuteľnosť / 45,00 € kalendárny rok, 

 

c) sadzba poplatku pre poplatníka uvedeného v § 3 ods. c), d)  

    je 0,050 €/l pri vývoze 110 litrovej  nádoby 17 vývozov ročne,   

    je 0,050 €/l pri vývoze 120 litrovej nádoby 17 vývozov ročne,  

 

d) sadzba poplatku pre poplatníka uvedeného v § 3 ods. a), b), c), d)  

    je vo výške 0,10 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, 

 

e) za každú nádobu naviac, občan uhradí paušálny poplatok 30,00 €/ rok.  

 

§ 4 

Určenie poplatku 

 

1. Poplatok za komunálny odpad pre poplatníka uvedeného v § 3 ods. a), b)  tohto VZN sa 

určí ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas 

ktorých má v obci poplatník trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť 

alebo je oprávnený užívať nehnuteľnosť. Frekvencia vývozu je 1x za 21 dní (17 vývozov za 

rok).  

2. Poplatok za komunálny odpad pre poplatníka uvedeného v § 3 ods. c), d) tohto VZN sa určí 

ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v 

súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov. Minimálna frekvencia vývozu 

je 1x za 21 dní (17 vývozov za rok). 

3. Poplatok za drobné stavebné odpady pre množstvový zber podľa § 3 ods. a), b), c)  tohto 

VZN sa vyberá na základe skutočného množstva drobného stavebného odpadu, na zbernom 

mieste.  Poplatok za drobné stavebné odpady sa určí bez vyrubenia ako súčin hmotnosti 

drobného stavebného odpadu a sadzby poplatku podľa § 4 ods. d).  

4. Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu  sa ustanovuje 

v hodnote 1.  

 

§ 5 

Spôsob, forma a miesto uhradenia poplatku 

 

1. Poplatok za komunálne odpady obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie 

obdobie.  

 

2. Poplatok za komunálne odpady je možné uhradiť:  

a) bezhotovostným prevodom na účet obce vedený vo VÚB, a.s. pobočka Piešťany, číslo účtu 

IBAN: SK74 0200 0000 0000 2992 3212, uvedenom v rozhodnutí,  

 

b) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet obce,  

 

c) v hotovosti pri platbách do 300,00 eur do pokladne obce.  
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3. Poplatok za drobné stavebné odpady podľa § 3 ods. 3 je možné uhradiť na základe 

skutočného množstva drobného stavebného odpadu uvedeného na vážnom lístku, ktorý 

vystaví zodpovedný pracovník pre preberaní drobného stavebného odpadu na zbernom 

mieste:  

-  v hotovosti do pokladne obce.  

 

§ 6 

Podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

 

Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe žiadosti, ak mu 

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže plnenie 

podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.  

Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:  

a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce Ducové  

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

zánik práva na užívanie nehnuteľnosti, zrušenie prevádzky a pod.).  

Podkladom pre vrátenie poplatku je splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 80 zákona č. 

582/2004 Z. z.  

 
§ 7 

Podmienky a podklady na odpustenie alebo zníženie poplatku 

 

Správca poplatku na základe žiadosti poplatok odpustí alebo zníži za preukázaný počet dní, za 

ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období sa nezdržiaval alebo nezdržiava na území obce Ducové.  

 

Takýmito podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne 

a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Ducové v danom 

zdaňovacom období a to:  

- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,  

- potvrdenie študentského domova alebo internátu v SR alebo v zahraničí o ubytovaní alebo 

originál nájomnej zmluvy (k nahliadnutiu), 

- potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje o tom, 

na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,  

- potvrdenie o zaplatení v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava alebo originál nájomnej 

zmluvy, pričom nie je vlastníkom nehnuteľnosti v Ducovom,  

- potvrdenie o pobyte v zahraničí,  

- potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad alebo potvrdenie od zamestnávateľa, ak sa 

poplatník v určenom období zdržiava alebo zdržiaval mimo svojho trvalého pobytu,  

- v prípade celoročného pobytu v zahraničí je odpustenie poplatku v rodinnom dome 

podmienené vrátením zbernej nádoby.  

 

Ak je potvrdenie v cudzom jazyku, je potrebné doložiť preklad (nemusí byť úradný). Podklad 

je možné nahradiť čestným vyhlásením len vo výnimočných prípadoch.  

Ak si chce poplatník uplatniť odpustenie, prípadne zníženie poplatku, je povinný každoročne 

správcovi poplatku predložiť aktuálne potvrdenie.  
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§ 8 

Záverečné ustanovenie 

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Ducové  01/2022 o miestom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie na rok 2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
 

§ 9 

Účinnosť 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ducové  o poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady č. 01/2023 bolo schválené dňa ...12.2022 uznesením OZ č. ../2022 a 

nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023.  

 

 

          Mária Koláriková  

            Starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Ducové dňa: 30.11.2022 

 

Návrh VZN zverejnený na webovej stránke obce dňa: 30.11.2022 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 14.12.2022 

 

VZN schválené Obecný zastupiteľstvom v Ducovom dňa:  

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Ducové dňa:  

 

VZN zverejnené na webovej stránke obce dňa:  

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 
 


