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N Á V R H 

           Všeobecné záväzné nariadenie obce Cerovo  č. 3/2022 

     o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

                                   §1 

Predmet poplatku 

 
Poplatok  sa platí za : 

 

a./ činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

b./ činnosti nakladania s biologickým rozložiteľným komunálnym odpadov, 

c./ triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená              
     zodpovednosť výrobcov  

d./ náklady spojené s nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho            

     odpadu, na ktoré sa vzťahuje  rozšírená zodpovednosť výrobcov 
e./ náklady presahujúce výšku obvyklých  nákladov podľa osobitného predpisu /§59,ods. 8 

     zákona NR SR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 

                                                                           §2 

                                                                     Poplatník 

 

1. Poplatníkom je  : 

a. fyzická osoba , ktorá má v obci trvalý, 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 podnikanie, pozemok v zastavanom  území obce, okrem lesného  
pozemku. 

b. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  

na území obce  na iný účel ako je podnikanie 
c. Fyzická osoba, ktorá je oprávnená  užívať,  alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania.  

 
2. U poplatníkov odst. l písm. a.)  sa bude vychádzať z údajov evidencie obyvateľov vedenej 

evidenciou obyvateľov v Cerove. 

3. Poplatník platí : 
a.) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti 

b.) správca ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, alebo vyšší územný celok 

 

                                            § 3    

                                  Určené obdobie 

   

Obdobie, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok. 

                                                          

 

                                                                          § 4 

                                                              Sadzba poplatku 

 

1./ Obec Cerovo ustanovuje sadzbu poplatku : 

a.) Pre poplatníka podľa  tohto VZN pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu 
obyvateľov prihlásených k trvalému, alebo prechodnému pobytu 0,0602 €  za osobu a kalendárny  deň.   

/ 22 € za rok na osobu - pre občanov  na území obce./ 

Pre poplatníkov mimo územia obce – lazy 0,0602 € za osobu a kalendárny deň. /22 €  za rok , na 
osobu/  
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b./ pre  poplatníka podľa § 18 ods. l písm. b / pri vlastníctve nehnuteľnosti na území obce,  ktorú 

užíva, alebo je oprávnená užívať  fyzická osoba  ak túto  nehnuteľnosť nevyužíva na podnikanie 
a nemá v obci trvalý pobyt , ale sa zdržiava  za účelom rekreácií, atď. -  0,0602 €   na kalendárny  deň  

/22 € za rok / . 

c./ PO  -  RD, COOP Jednota, Poľ. združ., škola  atď.   / 1 vývoz /1 kuka nádoby  15 €  
d./ Pre FO je ustanovená sadzba poplatku pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu na 

0,10 € za jeden kilogram drobného stavebného odpadu. 

 

 e/ Úhrada poplatku splatná do 31.10. daného roka.     

 

§ 5 

                                                         Zníženie a odpustenie poplatku 

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec na základe žiadostí môže znížiť, alebo 
odpustiť : 

 

a./ ak sa poplatník v určenom  období dlhodobo , t.j.90 po sebe nasledujúcich  dní zdržiava, alebo 
zdržiaval  mimo obce.  K žiadosti je potrebné doložiť  doklady preukazujúce nárok 

 na úľavu : 

- pracovné povolenie 
- povolenie k pobytu  

- potvrdenie o návšteve školy 

 
b./ poplatok sa zníži o 50,00% ak poplatník navštevuje školu  mimo miesta bydliska, s výnimkou 

študentov denne dochádzajúcich.  K žiadosti je potrebné doložiť  : 

- potvrdenie o návštevy školy 
- potvrdenie o platbe za ubytovanie 

 
c./ rodine so  štyrmi a viacerými deťmi – neplnoletými- obec zníži poplatok pre deti na 50 % 

 

Akceptovateľné doklady k odpusteniu poplatku : 
 

- potvrdenie  o úhrade poplatku v inej obci 

- potvrdenie o výkone trestu 
- potvrdenie o umiestnení klienta v ústave sociálnej starostlivosti 

 

Poplatník predloží doklady do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia. 
 

 

Toto VZN č. 3/2022 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16.12.2022,  uznesením 
........................        

 

Týmto VZN sa ruší a nahrádza VZN obce č.2/2021 
 

 

 
Návrh  VZN vyvesený  :  1.12.2022                                                                                 

            

 
 

 

 
                                                                                            

                                                                                                         starostka obce 

                                                                                                   Mgr. Margita Boďová               


