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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 

 

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Jelka 

  

§ 1 Úvodné ustanovenie 

(1) Na účely tohto VZN sa poplatkom rozumie miestny poplatok za zber, odvoz a likvidáciu 

komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje najmä: 

a) poplatníka poplatku, 

b) sadzbu poplatku,  

c) určenie poplatku, 

d) oznamovaciu povinnosť, 

e) vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku, 

f) podmienky pre vrátenie a zníženie poplatku. 

 

§ 2 Predmet poplatku 

(1) Poplatok za komunálny odpad sa platí za  

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov 

podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) tohto VZN, 

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

zodpovednosť výrobcov, od poplatníkov podľa odseku § 3 ods. 1 písm. a) tohto 

VZN,  

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek 

komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu, 

f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený 

množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

(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. 

 

§ 3 Poplatník 

(1) Poplatníkom 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 
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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, 

poplatníkom je len raz a 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, poplatníkom je len raz 

a 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 zriadenú 

prevádzkareň, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu 

alebo prechodného pobytu. Ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt 

a je oprávnený na území obce užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a 

poplatníkom je len raz.  

(3) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka 

môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Namiesto 

poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, preberá povinnosti 

poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie 

za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia 

Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, 

ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci. 

(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 3 ods. 1 

tohto VZN a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 

§ 4 Sadzba poplatku 

(1) Na území obce Jelka sa určuje nevážený množstvový zber komunálneho odpadu. 

(2) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok, t. j. 

obdobie od 01.01. príslušného kalendárneho roka do 31.12. príslušného kalendárneho 

roka. 

(3) Na území obce sa je možné zvoliť vývoz komunálneho odpadu 1 x za dva týždne, t. j. 

spolu 26 vývozov za kalendárny rok alebo 1 x za štyri týždne, t. j. 13 vývozov za 

kalendárny rok. Ak nie je dohodnuté inak, má sa za to, že 1 až 2 členná domácnosť si 

zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x za štyri týždne, t. j. 13 vývozov za kalendárny 

rok a 3 a viac členná domácnosť si zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x za dva 

týždne, t. j. 26 vývozov za kalendárny rok.  

(4) Na území obce sa používajú nasledovné druhy smetných nádob: 

a) s objemom 120 l, 

b) s objemom 240 l, 

c) s objemom 1100 l. 

(5) Smetná nádoba s objemom 120 l je určená pre domácnosť s 1 – 4 poplatníkmi. 

(6) Smetná nádoba s objemom 240 l je určená pre domácnosť s 5 – 8 poplatníkmi. 
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(7) Smetná nádoba s objemom 1100 l je určená pre domácnosť s 9 – 20 poplatníkmi, t. j. 

najmä pre bytové domy a gastro prevádzky. 

(8) Sadzba poplatku sa stanovuje nasledovne:  

a) Za komunálny odpad vo výške 0,0417 €/1 liter komunálneho odpadu/1 vývoz, t. j. 

5,00€ za 120 l smetnú nádobu za 1 vývoz, 

10,00 € za 240 l smetnú nádobu za 1 vývoz, 

45,87 € za 1100 l smetnú nádobu za 1 vývoz. 

b) za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín vo výške 0,078 €/kg, poplatok za 

drobný stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá 

na miesto určené obcou, pričom poplatok sa platí za skutočne odovzdané množstvo 

drobného stavebného odpadu, 

c) za individuálny vývoz komunálneho odpadu uloženom vo vreci označenom obcou, 

ktorý je možné zakúpiť si v Podnikateľskom inkubátore v Jelke alebo na miestnom 

zbernom mieste vo výške 4,50 €/120 l vrece. 

d) 2,00 € za nový RFID čip (výmena z dôvodu poškodenia zo strany poplatníka) 

 

§ 5 Určenie poplatku 

(1) Obec určuje poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu 

(2) Poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu sa vypočíta ako súčin 

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

súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného 

odpadu. 

(3) Poplatník má možnosť voľby počtu vývozov, a to vývoz komunálneho odpadu 1 x za 

dva týždne, t. j. spolu 26 vývozov za kalendárny rok alebo 1 x za 4 týždne, t. j. 13 

vývozov za kalendárny rok. Ak nie je dohodnuté inak, má sa za to, že 1 až 2 členná 

domácnosť si zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x za 4 týždne, t. j. 13 vývozov za 

kalendárny rok a 3 a viac členná domácnosť si zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x 

za dva týždne, t. j. 26 vývozov za kalendárny rok.  

 

§ 6 Oznamovacia povinnosť 

(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť meno, priezvisko, 

titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len 

„identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 3 ods. 3 tohto VZN aj 

identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 

3 ods. 1 písm. b) a c) tohto VZN, názov alebo obchodné meno alebo dodatok 

obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, uviesť údaje 

rozhodujúce na určenie poplatku, ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, 

predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti 

v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, 

keď tieto nastali. Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa 

nepovažuje uplatnenie nároku na zníženie a odpustenie poplatku. 

 

§ 7 Vyrubenie poplatku a splatnosť 

(1) Obec vyrubuje každoročne rozhodnutím poplatok na celé zdaňovacie obdobie. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20221101.html#paragraf-77.odsek-7
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(2) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia.  

(3) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až 

do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(4) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách 

určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený 

poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v 

lehote splatnosti prvej splátky. 

(5) Poplatník môže zaplatiť poplatok: 

a) na bankový účet obce Jelka uvedený v rozhodnutí, ktorým sa poplatok vyrubuje, 

b) v hotovosti v pokladni Obecného úradu obce Jelka. 

(6) Ak vznikne rozdiel medzi vyúčtovaným počtom vývozov za kalendárny rok 

a skutočným počtom vývozov za kalendárny rok, tento nedoplatok alebo preplatok sa 

vyúčtuje v nasledujúcom zdaňovacom období. 

 

§ 8 Vrátenie poplatku 

(1) Podmienky navrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti: 

a) predloženie písomnej žiadosti o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

b) predloženie dokladov o zániku statusu poplatníka podľa tohto VZN, z ktorých bude 

zrejmý okamih zániku statusu poplatníka, 

c) neexistencia nedoplatkov voči obci Jelka. 

(2) Podmienky uvedené v § 8 ods. 1 tohto VZN musia byť splnené kumulatívne. 

 

§ 9 Zníženie poplatku 

(1) Obec poplatok zníži na polovicu, ak: 

a) poplatník o to písomne požiada,  

b) preukáže, že v zdaňovacom období dovŕši 62 rokov života alebo že je osobou staršou 

ako 62 rokov,  

c) zvolí si a dodrží štvortýždňový interval vývozu komunálneho odpadu, t. j. 13 

vývozov ročne 

d) užíva smetnú nádobu sám, 

e) nemá nedoplatky voči obci Jelka. 

(2) Podmienky na zníženie poplatku uvedené v § 9 ods. 1 musia byť splnené kumulatívne. 

(3) Proti rozhodnutiu o zníženom poplatku sa nemožno odvolať. Ak obec nevyhovie 

žiadosti na zníženie poplatku, oznámi túto skutočnosť poplatníkovi. 

(4) Poplatník uplatní nárok na zníženie poplatku podľa tohto VZN najneskôr do 30 dní po 

skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku 

zaniká. 
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§ 10 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 bolo schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Jelka č. 13.,/2022/OZ-1 zo dňa 08.12.2022 a nadobúda účinnosť 

01.01.2023. 

(3) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť a účinnosť VZN obce Jelka č. 9/2021 

o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného 

odpadu na území obce Jelka, ktoré bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva 

č. č. 71.,/2021/OZ-4 zo dňa 07.12.2021. 

 

 

V Jelke dňa 16.12.2022 

 

  Ing. Gabriel Kiš  

      starosta obce 
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Príloha č. 1 k VZN č. 8/2022 

 

Žiadosť o zníženie poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho 

odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka 

 

Žiadateľ: 

 

Meno a priezvisko   ............................................................................................ 

Dátum narodenia   ............................................................................................ 

Rodné číslo    ............................................................................................ 

Trvale bytom    ............................................................................................ 

Adresa umiestnenia smetnej nádoby ............................................................................................ 

Interval vývozu smetnej nádoby ............................................................................................ 

 

 

Žiadateľ žiada o zníženie poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu na území obce Jelka z dôvodu dovŕšenia 62 rokov života. 

 

 

V ................................... dňa ...................................   ................................... 

             Podpis žiadateľa 
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Príloha č. 2 k VZN č. 8/2022 

 

Žiadosť o zmenu frekvencie vývozu komunálneho odpadu  

 

 

Žiadateľ: 

 

Meno a priezvisko   ............................................................................................ 

Dátum narodenia   ............................................................................................ 

Rodné číslo    ............................................................................................ 

Trvale bytom    ............................................................................................ 

 

 

Adresa umiestnenia smetnej nádoby ............................................................................................ 

 

 

Žiadateľ žiada o frekvenciu vývozu komunálneho odpadu: 

 

a) 1 x za dva týždne,* 

b) 1 x za štyri týždne.* 

 

 

V ................................... dňa ...................................   ................................... 

             Podpis žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*nehodiace sa prečiarknite 


