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Obecné zastupiteľstvo obce Vrbová nad Váhom na základe ustanovenia § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 
so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov sa uznieslo  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbová nad Váhom č. 1/2023 
 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Vrbová nad Váhom na rok 2023 a ďalšie roky 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 
Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, za činnosti 

nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, za triedený zber zložiek 

komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady 

spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na 

ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a za náklady presahujúce výšku 

obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

§ 2 

Základné ustanovenie 
 

1. Všeobecná právna úprava miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady je upravená v § 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 zmien a 

doplnkov (ďalej len „Zákon“). 

 2. Na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok“) na území obce sa použije  

Zákon, ak toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) neustanovuje inak. 

 
§ 3 

Predmet úpravy VZN 

 
1.Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je ustanoviť pre územie obce Vrbová nad 

Váhom podrobnosti o právnej úpravy poplatku, ktoré sú prenechané na úpravu 

prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia splnomocňovacím ustanovením § 83 

Zákona a ďalšími príslušnými ustanoveniami Zákona.  

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

 a)sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1 Zákona v nadväznosti na zavedený zber odpadu,  
 b)hodnotu koeficientu podľa § 79 ods. 4 písm. a) Zákona, 

 c)spôsob a lehotu zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere,  

 d)podmienky ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník 

predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2 Zákona a podľa § 83 ods. 2 

Zákona,  

e)ďalšie súvisiace otázky v súlade so Zákonom 

 



 3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.  

 

 
§ 4 

Poplatok 
 

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 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. Ods. 1 neplatí, ak § 77 ods. 3 až 8 Zákona ustanovujú inak. 

  

§ 5 

Sadzby poplatku a koeficient 

 

1. Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku takto: 

a) fyzická osoba, (podľa § 77, ods. 2, písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.) ktorá má v obci 

trvalý alebo prechodný pobyt , vo výške 0,0575342 eur za osobu a kalendárny deň, 

tj.zaokrúhlene 21,00 eur za rok/osoba. Za tento poplatok každá osoba obdrží 6 ks 

žetóny. V prípade potreby ďalšieho odvozu KO a DSO si musí poplatník zakúpiť 

ďalšie žetóny za 3,50 eur/ks. 

 

b) Pre právnické osoby – podnikateľa je  podľa § 77, ods. 2, písm. b) a c) zákona č. 

582/2004 Z. z. : 0,0318 €/liter 

 

Objem nádoby /počet Frekvencia vývozu Počet vývozov ročne Sadzba poplatku v 

eurách 

110 l 1x za dva týždne 

 

podľa počtu vývozov 

v danom 

kalendárnom roku 

3,50 

(poplatok je určený ako súčin objemu zbernej nádoby, frekvencie vývozu a sadzby poplatku) 

 

3.  Hodnota koeficientu podľa § 79 ods. 4 písm. a) Zákona je 1,00. 

 
 
 
 
 



§ 6 

Postup obce pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia 

poplatku 
 

1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok podľa § 4 ods. 1 písm. a) 

tohto VZN rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný  do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Poplatníci platia poplatok za komunálny odpad na základe rozhodnutia vydaného obcou 

Vrbová nad Váhom. 

3.  Poplatok za komunálny odpad je možné uhradiť na základe variabilného symbolu 

/č.rozhodnutia/, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu poplatku: 

a)bezhotovostným prevodom alebo 

b)hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo 

c)hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu Vrbová nad Váhom. 

 

§ 7 

Vrátenie poplatku 

 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ak mu zanikla povinnosť platiť 

poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, a preukáže splnenie podmienok na vrátenie 

poplatku alebo jeho pomernej časti.  

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

 a) podanie písomnej žiadosti o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 

 b) poplatník nesmie byť dlžníkom obce,  

c)  poplatník preukáže, že mu zanikla povinnosť platiť poplatok podľa Zákona v priebehu 

zdaňovacieho obdobia (napr.: na základe zmeny trvalého, resp. prechodného pobytu, zánik 

práva užívania nehnuteľností a pod.).  

 

§ 8 

Zníženie poplatku 

 

1.Obec poplatok zníži o 50 % poplatníkovi – fyzickej osobe, za obdobie, za ktoré poplatník 

obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku a predloží podklady o tom, že viac 

ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z dôvodu 

ubytovania mimo územia obce z dôvodu:  

a)štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole alebo  

b)výkonu zamestnania.  

 

2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú: 

 a) písomná žiadosť poplatníka,  

 b)  na účel zníženia poplatku podľa ods. 1 hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne       

      vyplýva dôvod a počet dní pobytu poplatníka mimo územia obce, a to najmä: 

       - potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,  

       - potvrdenie o mieste výkonu práce spolu s potvrdením o ubytovaní,  

 

4. V prípade, že doklad podľa ods. 4 nie je v slovenskom, českom alebo maďarskom jazyku,    

     je potrebné k dokladom predložiť aj úradný preklad.  

 



5. Doklady podľa ods. 4 nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

 

6. Doklady, potrebné na preukázanie nároku na zníženie poplatku musia byť doložené do   

    31.1.príslušného kalendárneho roka.  
 

§ 9 

Odpustenie poplatku 

 

1.Obec poplatok odpustí poplatníkovi – fyzickej osobe, za obdobie, za ktoré poplatník obci 

preukáže splnenie podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady o tom, že viac ako 

90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z dôvodu 

ubytovania mimo územia obce z dôvodu:  

a)výkonu väzby alebo trestu  

b)poskytovania sociálnej služby pobytovou formou alebo  

c)ústavnej zdravotnej starostlivosti  

 

2. Obec poplatok odpustí poplatníkovi – fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území obce, 

za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže zaplatenie poplatku v inej obci a predloží 

podklady o tom, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval 

na území obce.  

 

3.Podkladmi pre odpustenie poplatku sú:  

a)písomná žiadosť poplatníka,  

b)hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva dôvod a počet dní pobytu poplatníka 

mimo obce Vrbová nad Váhom, a to najmä: 

- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,  

- potvrdenie príslušného zariadenia o poskytovaní sociálnej služby pobytovou formou,  

- potvrdenie príslušného zariadenia o poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti,  

c)na účel odpustenia poplatku podľa ods. 2 potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci.  

 

4. Doklady podľa ods. 3 nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.  

5. V prípade, že doklad podľa ods. 3 nie je v slovenskom, českom alebo maďarskom jazyku, 

je potrebné k dokladom predložiť aj úradný preklad. 

  

6.Ak poplatník nepodá úplnú žiadosť o zníženie poplatku vrátane všetkých požadovaných 

podkladov do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, nárok na zníženie poplatku zaniká. 

 
 

§ 10 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným  kuchynským odpadom od fyzických 

osôb 

 
 1. Medzi biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 20 01 08–

vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 (ďalej len „BRKO“) kat. č. 20 01 08 –vedľajší 

živočíšny produkt (ďalej len VŽP) kategórie 3 patria:-nespracované zostatky surovín, 

neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, šupy z 

čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, syry, vaječné škrupiny, starý chlieb a pod. 



2.Obec nariadením určuje na zber BRKO  1 nádobu hnedej farby v objeme 120 litrov , vedľa 

štvorbytovky so súp. číslom 46.  

 

§ 11 

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností 

 

1. Medzi jedlé oleje a tuky patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných 

olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.  

2. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli 

pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

3. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach) 

počas pravidelného mobilného zber zo stojísk zberných nádob podľa stanoveného 

harmonogramu vývozu. 

4. Zakazuje sa zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.  

5. Prepravu a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov z domácností môže zabezpečovať 

výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 
 

 
 

§ 12 

Záverečné ustanovenie 

 
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Vrbová nad Váhom  

            dňa 16.12.2022 na 3. zasadnutí OZ.  

2. Návrh VZN bol zverejnený pred rokovaním obecného zastupiteľstva v súlade s § 6   

            ods.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

     3.    VZN nadobúda účinnosť 1. január  2023. 

     4.     Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Vrbová nad Váhom č. 3/2021 zo   

            dňa 25.11.2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné   

            odpady. 

 

 
 
 
 
 

                                                      Peter Ilčík 

                                                       starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




