Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Terchová č. 1/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Terchová (ďalej len „obec“ ) na základe ustanovení § 83 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len „Zákon”) a v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov vydáva pre územie Obce Terchová toto všeobecne záväzné nariadenie.
Článok I.
Predmet úpravy
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa s účinnosťou k 1. januáru 2020
a) ustanovujú sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v súlade s § 78 ods. 1 a 4 Zákona (ďalej len „poplatok“), hodnota koeficientu podľa § 79 ods. 4
Zákona, spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere, podmienky na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1 Zákona, podmienky, ktorých splnenie má
poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení
poplatku podľa § 82 ods. 2. Zákona, zníženie poplatku a oslobodenie od poplatku niektorým
poplatníkom, a
b) upravujú niektoré ďalšie otázky súvisiace s poplatkom a jeho platením.
Článok II.
Poplatník
1. Poplatníkom je osoba povinná platiť poplatok podľa Zákona, ktorou 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
2. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
súčasne je podľa odseku 1 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom
podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá
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zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber.
3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník, alebo
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti
produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
Článok III.
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku pre poplatníka, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt alebo užíva alebo je
oprávnený užívať nehnuteľnosť v tej časti obce, v ktorej je zavedený množstvový zber odpadu, je
nasledovná:
a) za zbernú nádobu s objemom 110 litrov:
b) za zbernú nádobu s objemom 240 litrov:
c) za zbernú nádobu s objemom 1100 litrov:
d) za obcou označené čierne plastové vrece
s objemom 110 litrov:

0,0270,- €/liter t.j. 2,97,-€/vývoz
0,0238,- €/liter t.j. 5,83,-€/vývoz
0,0165,- €/liter t.j. 18,15,-€/vývoz
0,0270,- €/liter t.j. 2,97,- €/vývoz

2. Sadzba poplatku pre poplatníka podľa odseku 1 pre účely individuálneho odvozu separovaných
odpadov je nasledovná:
a) za zbernú nádobu s objemom 110 litrov:
b) za zbernú nádobu s objemom 240 litrov:
c) za zbernú nádobu s objemom 1100 litrov:
d) za obcou označené plastové vrece
s objemom 110 litrov:

0,0164,- €/liter t.j. 1,80,- €/vývoz
0,0150,- €/liter t.j. 3,60,- €/vývoz
0,0064,- €/liter t.j. 7,04,- €/vývoz
0,0167,- €/liter t.j. 1,80,- €/vývoz

3. Sadzba poplatku pre poplatníka, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt alebo užíva alebo je
oprávnený užívať nehnuteľnosť v tej časti obce, v ktorej nie je zavedený alebo nie je možný
množstvový zber odpadu a systém odvozu odpadov je zabezpečený terénnym vozidlom podľa
harmonogramu vývozu, prípadne je zabezpečený odber komunálneho odpadu na dvore so
stanoviskom kontajnerov, je nasledovná:
a) pre poplatníka uvedeného v článku 2 bodu 1. písm. a): 0,0968,- €/osoba/deň
b) pre poplatníka uvedeného v článku 2 bodu 1. písm. b): 0,1326,-€/osoba/deň
c) pre poplatníka uvedeného v článku 2 bodu 1. písm. c): 0,1326,-€/osoba/deň
4. Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je 0,060,-€ za kilogram
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
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Článok IV.
Určenie poplatku a koeficient
1. V prípadoch uvedených v článku III. bode 1. a 2. obec určí poplatok ako súčin frekvencie
odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
2. V prípadoch uvedených v článku III. bode 3. obec určí poplatok ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých
má alebo bude mať poplatník podľa článku II. bodu 1. písm. a) v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, ak ide o
poplatníka podľa článku II. bodu 1. písm. a);
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa článku II. bodu 1. písm. b)
alebo c).
3. Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov sa vypočíta spôsobom uvedeným v
ustanovení § 79 ods. 3 až 5 Zákona.
4. V súlade s ustanovením § 79 ods. 4 Zákona sa pre účely výpočtu ukazovateľa dennej produkcie
komunálnych odpadov ustanovuje koeficient 1.
5. V súlade s ustanovením § 101 ods. 2 Zákona sa poplatok určený podľa tohto VZN zaokrúhľuje
na eurocenty nadol.
Článok V.
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný vždy najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia ohlásiť
správcovi poplatku
a) svoje identifikačné údaje,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosť poplatníka,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, najmä údaje o počte osôb,
-ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu s poplatníkom alebo
-ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere alebo,
-ktoré tvoria jeho štatutárny orgán,
-ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné
služby alebo ubytovacie služby aj údaje o počte hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb,
-ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje
reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby aj údaje o počte miest určených na
poskytovanie služby,
d) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, najmä na zánik alebo zníženie poplatku
2. V priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný ohlásiť všetky zmeny skutočností
rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zmenu či zánik poplatkovej povinnosti, a to najneskôr v
lehote do 30 dní odo dňa, kedy takéto zmeny nastali.
Článok VI.
Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere
1. Poplatok určený podľa článku IV. bodu 1 tohto VZN správca dane vyrubí tak, že poplatníkovi
vystaví platobný výmer.
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2. Pri vyrubení poplatku správca vychádza z počtu 52 vývozov ročne. V prípade, ak bol pre
poplatníka v predchádzajúcom zdaňovacom období vykonaný väčší alebo menší počet vývozov,
správca v platobnom výmere pre dané zdaňovacie obdobie poplatok zvýši alebo zníži o sumu
poplatku vypočítanú podľa tohto VZN prislúchajúcu počtu vývozov, ktorý prevyšuje alebo je
nižší ako 52.
3. Ak poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje sumu 35,-€ a poplatok vyrubený právnickej
osobe nepresahuje sumu 500,-€, je poplatok splatný naraz v lehote do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
4. Ak vyrubená suma poplatku prevyšuje sumy uvedené v predchádzajúcom bode 3., je poplatok
splatný v dvoch splátkach, každej vo výške jednej polovice vyrubeného poplatku. Prvá splátka je
splatná v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, druhá splátka
je splatná v lehote do 30. septembra kalendárneho roka, pre ktorý sa poplatok vyrubuje.
5. Poplatok vyrubený podľa predchádzajúceho bodu 4. môže poplatník zaplatiť aj naraz,
najneskôr však v lehote splatnosti prvej splátky.
6. Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet obce v
peňažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni obce na základe identifikačných údajov uvedených
vo výmere.
Článok VII.
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia len v prípade, ak poplatník súčasne spĺňa všetky
nasledovné podmienky:
a) poplatník podal písomnú žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti,
b) poplatník si v celom rozsahu splnil oznamovaciu povinnosť podľa článku V. tohto
VZN,
c) poplatník nemá voči obci žiadne nedoplatky z titulu nezaplatenia miestnej dane alebo
poplatku alebo z titulu neuhradenia akéhokoľvek iného peňažného záväzku voči obci,
d) spolu so žiadosťou uvedenou pod písm. a) poplatník predložil úradne osvedčený doklad
preukazujúci zánik poplatkovej povinnosti podľa tohto VZN a Zákona.
2. O vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je poplatník oprávnený požiadať najskôr po
uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktorého sa vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti týka.
3. O vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti vydá obec rozhodnutie. V prípade, že poplatník
nespĺňa podmienky uvedené v bode 1., obec žiadosť poplatníka zamietne.
Článok VIII.
Zníženie poplatku a oslobodenie od poplatku
1. Poplatok vypočítaný podľa tohto VZN sa u poplatníka uvedeného v článku II. bodu 1. písm. a)
a má v obci súčasne trvalý pobyt - znižuje o 50% v prípade, ak preukáže, že je
a) držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
alebo
b) úplne bezvládnou fyzickou osobou
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2. Poplatok vypočítaný podľa tohto VZN sa u poplatníka uvedeného v článku II. bodu 1. písm. a)
a má v obci súčasne trvalý pobyt - znižuje o 25% v prípade, ak preukáže, že je
a) fyzickou osobou v hmotnej núdzi, alebo
b) fyzickou osobou staršou ako 62 rokov, alebo
c) držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
d) prevažne bezvládnou fyzickou osobou
3. Splnenie podmienok podľa predchádzajúcich bodov 1. a 2 je poplatník povinný preukázať
a) v prípadoch podľa bodu 1. písm. a) a bodu 2. písm. c) predložením originálu alebo
notársky overenej kópie preukazu uvedeného v týchto ustanoveniach,
b) v prípadoch podľa bodu 1. písm. b) a bodu 2. písm. d) predložením originálu alebo
notársky overenej kópie odborného lekárskeho posudku, z ktorého vyplýva, že poplatník je úplne
alebo prevažne bezvládnou osobou a že stupeň jeho odkázanosti na pomoc inej osoby je
minimálne 4,
c) v prípadoch podľa bodu 2. písm. a) predložením originálu alebo notársky overenej
kópie potvrdenia príslušného orgánu štátnej správy, ktorým bola poplatníkovi priznaná dávka v
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
d) v prípadoch podľa bodu 2. písm. b) predložením originálu alebo notársky overenej
kópie rodného listu
4. Oslobodenie od poplatku alebo jeho zníženie podľa bodov 1. a 2. sa nevzťahuje na zdaňovacie
obdobie, počas ktorého u poplatníka nastala skutočnosť, ktorá je podmienkou pre oslobodenie
alebo zníženie poplatku podľa bodov 1. a 2.
5. Oslobodenie od poplatku alebo jeho zníženie podľa bodov 1. a 2. sa vzťahuje na zdaňovacie
obdobie, ktoré bezprostredne nasleduje po zdaňovacom období podľa predchádzajúceho bodu 4.,
ako aj na ďalšie bezprostredne po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia, to všetko len za
predpokladu, že počas celej dĺžky zdaňovacích období podľa tohto bodu poplatník spĺňa
podmienku na oslobodenie alebo zníženie poplatku podľa bodov 1. a 2. Splnenie podmienok pre
oslobodenie alebo zníženie poplatku je poplatník povinný preukázať spôsobom podľa bodu 3.
osobitne pre každé zdaňovacie obdobie, a to vždy najneskôr v lehote do 31.01. príslušného
zdaňovacieho obdobia.
6. Na základe písomnej žiadosti poplatníka uvedeného v článku II. bodu 1. písm. a) obec u
takéhoto poplatníka rozhodnutím odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa
po dobu viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
7. Obec odpustí poplatok podľa predchádzajúceho bodu len v prípade, ak poplatník nemá voči
obci žiadne nedoplatky z titulu nezaplatenia miestnej dane alebo poplatku alebo z titulu
neuhradenia akéhokoľvek iného peňažného záväzku voči obci, a poplatník spolu so žiadosťou
podľa bodu 6. predloží nasledovné podklady:
a) čestné vyhlásenie poplatníka o tom, že sa podobu viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, v ktorom poplatník uvedením dátumu označí
obdobie, počas ktorého sa zdržiava alebo zdržiaval mimo územia obce a súčasne označí miesto
mimo územia obce, na ktorom sa v takto označenom období zdržiava alebo zdržiaval a dôvod, pre
ktorý sa na tomto mieste zdržiava alebo zdržiaval, a zároveň
b) iný hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatník sa v období
označenom v čestnom prehlásení podľa predchádzajúceho bodu a) zdržiaval alebo zdržiava mimo
územia obce.
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8. Pre účely tohto VZN sa iným hodnoverným dokladom podľa bodu 7. písm. b) tohto článku
rozumie:
a) potvrdenie vydané zamestnávateľom poplatníka, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že
poplatník vykonáva prácu mimo územia obce, uvedie miesto výkonu práce a uvedením dátumu
označí obdobie, počas ktorého túto prácu poplatník vykonáva alebo vykonával, spolu s originálom
alebo úradne overenou kópiou dokladu, z ktorého vyplýva, že poplatník bol v tomto období
ubytovaný v mieste výkonu práce alebo jeho bezprostrednom okolí, alebo
b) potvrdenie vydané školou o dennom štúdiu poplatníka mimo územia obce, spolu s
originálom alebo úradne overenou kópiou dokladu, z ktorého vyplýva, že poplatník je alebo bol
ubytovaný v mieste štúdia alebo jeho bezprostrednom okolí, alebo
c) potvrdenie vydané orgánom verejnej moci, v ktorom tento orgán potvrdí, že poplatník
sa zdržiava alebo zdržiaval mimo územia obce, uvedie miesto, na ktorom sa poplatník zdržiava
alebo zdržiaval, uvedie dôvod, pre ktorý sa poplatník na tomto mieste zdržiava alebo zdržiaval a
uvedením dátumu označí obdobie, počas ktorého sa poplatník na tomto mieste zdržiava alebo
zdržiaval, alebo
d) iný doklad, predloženie ktorého podľa okolností prípadu a obsahu žiadosti poplatníka
vyžiada obec a v ktorom obcou označený subjekt potvrdí pobyt poplatníka mimo územia obce,
miesto a dôvod takéhoto pobytu a uvedením dátumu označí obdobie, počas ktorého sa poplatník
na tomto mieste zdržiava alebo zdržiaval.
9. Čestné vyhlásenie podľa bodu 7. písm. a) musí byť poplatníkom vlastnoručne podpísané,
pričom podpis poplatníka na tomto čestnom prehlásení musí byť úradne osvedčený. Podpis osoby,
ktorá vydáva potvrdenie podľa bodu 8. písm. a) až d) musí byť úradne osvedčený; to neplatí v
prípade, ak ide o potvrdenie vydané orgánom verejnej moci.
10. Dátum vystavenia ktoréhokoľvek z podkladov uvedených v bode 7. a 8. musí spadať do
zdaňovacieho obdobia, za ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie poplatku a nemôže o viac
ako 60 dní predchádzať dátum podania žiadosti podľa bodu 6.
11. V prípade, že žiadosť podľa bodu 6. alebo ktorýkoľvek z podkladov uvedených v bode 7. a 8.
je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, je poplatník povinný spolu s týmito podkladmi
predložiť aj úradný preklad žiadosti alebo príslušného podkladu. Podklady uvedené v bode 8. nie
je možné nahradiť čestným vyhlásením.
12. Pokiaľ v tomto VZN nie je uvedené inak, je poplatník povinný predkladať podklady podľa
bodu 7. a 8. v originálnom vyhotovení alebo vo forme notársky overenej kópie.
13. Žiadosť podľa bodu 6. musí byť podaná najneskôr v lehote do 31.01. zdaňovacieho obdobia
bezprostredne nasledujúceho po zdaňovacom období, za ktoré poplatník odpustenie poplatku
požaduje, inak právo žiadať o odpustenie poplatku podľa tohto VZN zaniká. V prípade, že
poplatník požaduje odpustenie poplatku za viacero zdaňovacích období, je povinný podať žiadosť
a predložiť podklady podľa tohto VZN za každé zdaňovacie obdobie samostatne.
14. V prípade, že poplatník splní podmienky pre odpustenie poplatku podľa bodu 6. a splnenie
týchto podmienok preukáže predložením podkladov s náležitosťami podľa bodu 7. až 13., obec
rozhodnutím poplatok odpustí; inak žiadosť poplatníka zamietne.
15. Obec odpustí poplatok podľa predchádzajúcich bodov 6. až 13 tak, že poplatníkovi odpustí
pomernú časť sumy poplatku pripadajúcu na dni, počas ktorých sa poplatník zdržiava alebo
zdržiaval mimo územia obce.
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16. Ustanovenia bodov 1. až 15. tohto článku VZN platia len pre poplatníka, ktorý má trvalý alebo
prechodný pobyt alebo užíva alebo je oprávnený užívať nehnuteľnosť v tej časti obce, v ktorej nie
je zavedený množstvový zber odpadu.
Článok IX.
Osobitné, prechodné a záverečné ustanovenia
1. Poplatník, ktorý uhradil poplatok podľa článku III. bodu 3. tohto VZN je oprávnený požadovať
od obce vydanie obcou označených plastových vriec s objemom 110 l pre účely zberu
komunálneho odpadu a obcou označených plastových vriec s objemom 60 l pre účely
separovaného zberu komunálneho odpadu, a to v nasledovných počtoch:
a) v prípade poplatníka podľa článku III. bodu 3. písm. a) 12 kusov z každého druhu
plastových vriec uvedených v tomto bode,
b) v prípade poplatníka podľa článku III. bodu 3. písm. b) a c) 16 kusov z každého druhu
plastových vriec uvedených v tomto bode.
2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
3. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Terchová a na internetovej stránke Obce
Terchová (www.terchova.sk) od 1.12.2020 do 18.12.2020
4. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo Obce Terchová na zasadnutí dňa 18.12.2020
uznesením číslo 6/2020
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021
V Terchovej, dňa 18.12.2020
Jozef Dávidík v.r.
starosta obce
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