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       Obecné zastupiteľstvo v Čavoji podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/90  

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. 

z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v platnom znení (ďalej len zákon o miestnych daniach), s použitím niektorých ustanovení 

zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre obec  Čavoj toto  

  

 

  

Všeobecne záväzné nariadenie obce  Čavoj  VZN č. 01/2020 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné 

stavebné odpady  

  

 

  

Prvá časť  

Úvodné stanovenia  

  

Článok  1  

Predmet úpravy  

 

      Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa ustanovuje miestny poplatok 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok) na území obce Čavoj.  

  

Druhá časť 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

  

Článok 2  

Predmet poplatku    

  

   Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (KO a DSO) , ktoré 

vznikajú na území obce Čavoj, okrem elektro odpadov, použitých batérií a akumulátorov 

pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 

odpadu.    

 

Článok 3 

 Poplatník a platiteľ poplatku  

 

1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:  

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá 

je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva rodinný dom, rekreačný objekt, chatu, 

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 zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba 

raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.  

3. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, alebo 

nebytového priestoru; ak je nehnuteľnosť, rodinný dom, rekreačný objekt, chata, alebo 

nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo 

správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa 

obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca, alebo užívateľ. Za 

odvedenie (úhradu)  poplatku ručí vlastník nehnuteľnosti, ktorý je povinný poplatok 

uhradiť na základe výzvy správcom poplatku a v termíne najneskôr do 14 dní po 

obdŕžaní výzvy.  V prípade, že vlastník nehnuteľnosti nepreberie výzvu doručovanú 

poštou doporučenou zásielkou, zásielka sa považuje za doručenú a poplatok je možné 

vymáhať v súlade s príslušnými predpismi. V prípade, že platiteľ má zriadenú 

elektronickú schránku odoslaním výzvy do schránky, sa výzva považuje za doručenú.  

  

Článok 4  

Sadzba poplatku   

 

1. Sadzba poplatku je 0,0590 eura za osobu a kalendárny deň.  

2. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,060 eura za kilogram drobných  

       stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.    

  

Článok 5  

Určenie poplatku   

 

1.   Výška poplatku sa určuje:  

a) pri nehnuteľnosti  slúžiacej  na bývanie alebo  individuálnu rekreáciu  podľa počtu           

osôb   prihlásených   na  trvalý   pobyt   alebo   na prechodný   pobyt   v obci    ako  súčin        

počtu  uvedených osôb,  sadzby poplatku  a počtu  dní,  počas  ktorých majú alebo budú        

mať poplatníci v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt;  

b) pokiaľ poplatník, ktorý je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie 



  

  

 

alebo na individuálnu rekreáciu, nie je v tejto nehnuteľnosti prihlásený ani na trvalý (TP), 

ani na prechodný pobyt (PP), poplatok sa určuje vo výške, ktorá je násobkom dennej 

sadzby a počtu dní v roku, počas ktorých vlastní alebo užíva predmetnú nehnuteľnosť;  

c) pri nehnuteľnosti, ktorá neslúži na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a ktorej 

vlastníkom alebo užívateľom je fyzická osoba, ktorá predmetnú nehnuteľnosť využíva na 

iné, ako podnikateľské účely, poplatok sa určuje vo výške, ktorá je násobkom dennej 

sadzby a počtu dní v roku, počas ktorých poplatník vlastní alebo užíva predmetnú 

nehnuteľnosť;  

d)   poplatník, ktorý čiastočne alebo úplne využíva nehnuteľnosť na podnikanie,   

      platí  poplatok vo výške ktorá sa vypočíta ako násobok dennej sadzby a počtu dní 

v roku, počas ktorých sa nehnuteľnosť využíva na podnikanie, a počtu 

zamestnancov ktorí v danej prevádzke pracujú, bez ohľadu na to, či na danej 

adrese majú trvalý alebo prechodný pobyt.      Poplatok za komunálny odpad pri  

nehnuteľnosti slúžiacej na čiastočné podnikanie a zároveň  na bývanie, za  osoby 

s trvalým alebo prechodným pobytom, poplatok sa platí podľa Článku  4, Sadzba 

poplatku, ods. 1.   

e)  pri nehnuteľnosti slúžiacej úplne alebo čiastočne na poskytovanie rekreačných alebo   

ubytovacích služieb v súkromí sa poplatok určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu   

kalendárnych dní v zdaňovacom období a súčet priemerného počtu zamestnancov    

zníženého o osoby s trvalým alebo  prechodným pobytom v obci a priemerného počtu 

ubytovaných osôb. Prevádzkovateľ takejto nehnuteľnosti vedie o ubytovaných osobách 

evidenciu v obecným úradom  autentizovanej evidencii.  V evidencii je uvedené meno, 

priezvisko, adresa trvalého pobytu ,  číslo občianskeho preukazu alebo pasu, deň začiatku 

a deň ukončenia ubytovania. Správca poplatku môže kedykoľvek vykonať kontrolu 

ubytovacích priestorov ako aj kontrolu evidencie ubytovaných osôb. Ak prevádzkovateľ 

neumožní správcovi  poplatku  kontrolu,  alebo nevedie evidenciu o ubytovaných, môže 

správca poplatku vyrubiť poplatok vo výške  súčinu ubytovacej kapacity ubytovacieho 

zariadenia a počtu kalendárnych dní v roku (365). V prípadoch hodných osobitného zreteľa, 

môže správca poplatku poplatok znížiť. 

  

Článok 6  

Vyrubenie poplatku, splatnosť a spôsob zaplatenia poplatku  

 

1. Obec Čavoj vyrubuje poplatok podľa Článku  4, Sadzba poplatku, ods.1.   každoročne 

rozhodnutím za celé zdaňovacie obdobie. Splatnosť a spôsob zaplatenia poplatku bude 

určená správcom poplatku, obcou Čavoj v rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatník môže vyrubený poplatok, 

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

lehote splatnosti prvej splátky 

2. Pri zbere drobných stavebných odpadov(DSO) bez obsahu škodlivín sa platí poplatok 

za DSO uložený do veľkoobjemového kontajnera. Množstvo bude určené na základe 

prepočtu uskutočneného odhadom objemu v m³ a jeho vynásobením špecifickej 

hmotnosti DSO, a to v hotovosti v pokladni Obecného úradu  Čavoj (OcÚ Čavoj).  

  



  

  

 

Článok 7  

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti  

 

1. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi je splnenie 

podmienok zníženia poplatku podľa čl. 9 tohto nariadenia v príslušnom zdaňovacom období.  

2. Ak daňový subjekt v žiadosti neuvedie číslo účtu v peňažnom ústave (číslo/kód 

banky), na ktorý má správca dane poplatok vrátiť, správca dane po splnení podmienok v ods. 

1 a 2 tohto ustanovenia, vráti poplatok v hotovosti prostredníctvom pokladne OÚ Čavoj. 

  

Článok 8  

Odpustenie poplatku  

 

1. Obec Čavoj odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému 

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a hodnoverným 

dokladom jednoznačne preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho 

pomernej časti:  

a) na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti, a na 

základe dokladov, ktoré preukazujú zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na 

území obce Čavoj  

b) na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti, a na 

základe dokladov, ktoré preukazujú ukončenie užívania nehnuteľnosti na území obce 

Čavoj (napr. ukončenie platnosti nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť, a pod.),  

c) na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti z 

dôvodu ukončenia trvalého alebo prechodného pobytu v obci Čavoj, pričom skončenie 

pobytu si správca dane overí v evidencii obyvateľov;  

d) na základe žiadosti, v ktorej bude uvedený deň zániku poplatkovej povinnosti z 

dôvodu úmrtia poplatníka a na základe kópie úmrtného listu;  

e) na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti, a na 

základe dokladov, ktoré preukazujú ukončenie podnikateľskej činnosti na území obce 

Čavoj, prípadne preukazujú uzatvorenie prevádzky na území obce Čavoj.  

2. Na základe žiadosti poplatníka obce Čavoj poplatok odpustí za obdobie, počas ktorého 

sa poplatník na území obce nezdržiaval dlhšie ako 90 dní, čo obci preukáže hodnoverným 

dokladom. Tento doklad musí jednoznačne preukázať počet dní, počas ktorých sa 

poplatník nezdržiaval na území obce. Takýmto dokladom je:  

a) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania 

obyvateľov, rezidentské povolenie, povolenie na pobyt vydaný krajinou, v ktorej 

poplatník dlhodobo žije);  

b) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody;  

c) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti;  

d) potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení;  

e) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území s uvedením 

dĺžky tohto pobytu, vrátane dokladu o zapojení sa do systému zberu komunálneho 

odpadu tejto obce, t. j. rozhodnutie o vyrubení poplatku na poplatníka z titulu 

prechodného alebo trvalého pobytu, nie z dôvodu užívania nehnuteľnosti v tejto 



  

  

 

obci, vrátane dokladu o úhrade poplatku za príslušné obdobie.  

3. Vyššie uvedené doklady môžu byť vystavené a správcovi dane predložené až po 

uplynutí obdobia, za ktoré preukazujú skutočnosť, že sa poplatník nezdržiaval v obci 

Čavoj; ak doklad preukazuje uvedenú skutočnosť za obdobie celého kalendárneho roka, 

bude vystavený po uplynutí kalendárneho roka a obci Čavoj predložený do 30. januára 

nasledujúceho roka.  

4. V prípade, že s poplatníkom žijú v zahraničí aj maloleté deti, vzťahuje sa príslušné 

odpustenie poplatku aj na tieto deti.  

5. Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 

predložiť aj ich preklad.   

6. Čestné vyhlásenie sa nepovažuje za doklad, ktorý odôvodňuje odpustenie 

poplatku.  

7. V prípade, že podmienky na odpustenie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom 

období, je nutné predložiť aktuálne doklady pre odpustenie poplatku za každé zdaňovacie 

obdobie.   

8. Ak v priebehu kalendárneho roka zaniknú skutočnosti, na základe ktorých bolo 

poplatníkovi poskytnuté odpustenie poplatku, je poplatník povinný písomne oznámiť mestu 

zánik týchto skutočnosti do 30 dní odo dňa ich zániku. Na základe tohto oznámenia obec 

alikvotne upraví rozhodnutím výšku odpustenia poplatku v príslušnom kalendárnom roku.  

  

Článok 9 

 Zníženie poplatku  

 

1. Obec Čavoj poplatok zníži na sadbu 0,04 € za osobu a kalendárny deň dôchodcom 

poberajúcim starobný dôchodok, invalidný dôchodok  a predčasný dôchodok. Poberatelia 

invalidného a predčasného dôchodku sú povinný preukázať sa príslušným rozhodnutím 

o poberaní dôchodku najneskôr do 30. januára príslušného roka. V prípade pochybnosti 

o poberaní starobného dôchodku je poberateľ starobného dôchodku  preukázať sa 

príslušným rozhodnutím o poberaní dôchodku najneskôr do 30. januára príslušného roka. 

2. Obec Čavoj poplatok zníži na sadbu 0,04 € vlastníkovi nehnuteľnosti na základe  

jeho žiadosti v prípade, že tento nie je platiteľom dane zo stavieb, ale iba dane z pozemkov. 

3. Obec Čavoj poplatok zníži na sadbu 0,04 € za osobu a kalendárny deň  na základe 

žiadosti poplatníka za obdobie ktoré poplatník jednoznačne hodnoverným dokladom 

preukáže, že sa v zdaňovacom období nezdržiaval na území obce Čavoj. Nárok na zníženie 

poplatku vzniká vtedy, ak je toto obdobie v zdaňovacom období dlhšie ako 90 dní. Doklad, 

ktorý preukazuje danú skutočnosť je:  

a) pri práci v turnusoch vykonávanej mimo miesta trvalého pobytu poplatníka 

potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala 

prácu, vzťahujúce sa na zdaňovacie obdobie, s uvedením presného počtu dní, počas 

ktorých sa poplatník z dôvodu výkonu práce zdržiaval v mieste výkonu práce, a 

potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce;  

b) pri práci vykonávanej mimo miesta trvalého pobytu poplatníka potvrdenie od 

zamestnávateľa alebo potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu, vzťahujúce 

sa na zdaňovacie obdobie, s uvedením počtu skutočne odpracovaných dní - fond 

pracovnej doby znížený o neodpracované dni (dovolenka, PN, neplatené voľno, 



  

  

 

absencia, a pod.) a potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce;   

c) potvrdenie o štúdiu v zahraničí, vzťahujúce sa na zdaňovacie obdobie, v ktorom 

škola uvedie počet dní, počas ktorých prebiehalo vyučovanie, prípadne aj počet dní, 

počas ktorých prebiehalo skúšobné obdobie;   

d) potvrdenie o štúdiu mimo miesta trvalého pobytu, vzťahujúce sa na zdaňovacie 

obdobie, v ktorom škola uvedie počet dní, počas ktorých prebiehalo vyučovanie, 

prípadne aj počet dní, počas ktorých prebiehalo skúšobné obdobie, a doklad o 

ubytovaní v mieste štúdia, vzťahujúci sa na zdaňovacie obdobie;  

4. Vyššie uvedené doklady môžu byť vystavené a správcovi dane predložené až po 

uplynutí obdobia, za ktoré preukazujú skutočnosť, že sa poplatník nezdržiaval v obci 

Čavoj; ak doklad preukazuje uvedenú skutočnosť za obdobie celého kalendárneho roka, 

bude vystavený po uplynutí kalendárneho roka a obci Čavoj predložený do 30. januára 

nasledujúceho roka.  

5. Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 

predložiť aj ich preklad.   

6. Čestné vyhlásenie sa nepovažuje za doklad, ktorý odôvodňuje zníženie poplatku.  

7. V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom 

období, je nutné predložiť aktuálne doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie. 

8. Ak v priebehu kalendárneho roka zaniknú skutočnosti, na základe ktorých bolo 

poplatníkovi poskytnuté zníženie poplatku, je poplatník povinný písomne oznámiť mestu 

zánik týchto skutočnosti do 30 dní odo dňa ich zániku. Na základe tohto oznámenia mesto 

alikvotne upraví rozhodnutím výšku zníženia poplatku v príslušnom kalendárnom roku.  

 

Článok 10 

 Oznamovacia povinnosť  

 

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik 

poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.  

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.  

 

Tretia časť  

                                            Záverečné ustanovenia  

  

Článok 11 

Účinnosť  

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj  č. 01/2020 o  miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené  uznesením  OZ č. 79/2020 dňa 

15.12.2020.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj  VZN č. 01/2020 o  miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť  dňa 1. januára 2021.  

  



  

  

 

Článok 12 

 Zrušovacie ustanovenie  

 

      Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce Čavoj VZN č. 01/2020 o 

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

záväzné nariadenie obce Čavoj č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady.  

   

  

  

  

  

  

                    JUDr. Anna Gulášová  

                           starostka obce 

  

  

  

  

  

  

  

  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj VZN č. 01/2020 bolo po schválení OZ zverejnené 

.......................... po dobu 15 dní.  


