
 

 

 

 
 
 
 
 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  
 

č. 5  / 2019 
 

 
o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce   R U S K O V 

 
 

 

 

Obec Ruskov na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov    v y d á v a toto VZN: 

 

  

 
                                                                § 1 

                                                  Predmet poplatku 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) 

sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce. 

 



 § 2 

Poplatník 

 

1. Ak ďalej nie je stanovené inak, 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.   Ak má osoba podľa  ods. 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,  

      poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 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 

3.   Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods. 1.   

      Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej  

      povinnosti. 

4.   Poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

      a)   vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  

            alebo  ak  ide  o  bytový dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo  

            správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo  správca súhlasí;  ak 

            nedošlo  k určeniu  zástupcu alebo správcu, obec  určí spomedzi vlastníkov  alebo  

            spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, 

      b)   ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) tohto nariadenia žije v spoločnej  

            domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na  

            seba prevziať jeden z nich, 

      c)   za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, v plnom rozsahu plní povinnosti  

            poplatníka jeho právny zástupca, príp. opatrovník. 

5.   Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo platiť 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. 

 

 

§ 3 

Sadzba poplatku 

 

1.   Správca poplatku stanovuje sadzby poplatkov pre poplatníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), 

       b)  a c)  takto: 

 

       A/ Pre fyzické osoby 

             a)   0,0548 EUR za osobu a kalendárny deň v spoplatňovacom období, počas ktorých má  

                   alebo bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt, 

             b)   0,0548 EUR za osobu a kalendárny deň v spoplatňovacom období, počas ktorých 

                   nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený užívať na iný účel ako na podnikanie, ak nemá  

                   v obci trvalý alebo prechodný pobyt. 

 

      B/ Pre právnické osoby a podnikateľov 

            a)  0,00481 EUR za l liter  odpadu pri vyvážanej 240 l nádobe  pre fyzickú osobu -   

                 podnikateľa, ktorý využíva v obci nehnuteľnosť na podnikanie, 



            b)  0,0128 EUR za l liter  odpadu pri vyvážanej 240 l nádobe pre právnickú osobu.  

 

      (Poplatok pre  právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa sa vypočíta ako súčin sadzby, 

      objemu nádoby a počtu vývozov odpadu v aktuálnom roku.) 

 

       C/  Pre poplatníkov - občanov obce, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov 

vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území obce 

 

 0,100 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 

     

  

      

2.   Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území  

      obce Ruskov sú povinní zabezpečiť si zmluvne od obce počet zberných nádob v závislosti od 

      objemu vyprodukovaných odpadov. 

 

 

                                                                 § 4 

                                          Vyrubenie a splatnosť poplatku 

 

1. Poplatok vyrubí správca poplatku platobným výmerom.  Spoplatňovacím obdobím je 

kalendárny rok. Takto vyrubený poplatok je splatný do 15 dní  odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 

 

2. Poplatník môže po dohode so správcom uhrádzať poplatok v dvoch rovnomerných splátkach 

a to najneskôr do 31. marca a do 31. augusta príslušného kalendárneho roka. Táto možnosť 

platí len pre poplatníkov uvedených v § 3 ods. 1 A/ písm. a) a b). 

 

 

3.   V ďalších obdobiach je poplatok splatný bez vydania platobného výmeru do 31. januára za 

       príslušný kalendárny rok, v prípade dohodnutých splátok do termínov uvedených v bode 2. 

 

4.   Poplatok je možné zaplatiť priamo do pokladne Obecného úradu Ruskov, alebo 

      bezhotovostným prevodom na bankový účet obce č. 105881/5200. 

 

5.   Ak správca poplatku sám alebo na základe ohlásenia podľa § 8 zistí, že poplatok bol  

      poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na 

      zmenu výšky poplatku, správca poplatku upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom  

      období podľa okolností, ktoré nastali. 

 

6.   Vyrubený poplatok u poplatníkov, ktorí v priebehu spoplatňovacieho obdobia zmenia 

      svoj pobyt len v rámci obce Ruskov, nebude správca poplatku počas tohto obdobia 

      z tohto dôvodu upravovať. 

 

7.   Ak obec do 31.12. bežného kalendárneho roka nezmení sadzby ustanovené v § 3 ods. 1 tohto  

      nariadenia na nasledujúci kalendárny rok, platia sadzby stanovené týmto nariadením 

   aj pre nasledujúci kalendárny rok 

. 

8.   Ak v priebehu spoplatňovacieho obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému  

      bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je správca poplatku povinný vrátiť pomernú časť 

      poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo  

      dňa zistenia  tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia správcom poplatku  

      určeného obdobia, za  ktoré bol poplatok uhradený.  

      Správca poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3 €. 



                                                              § 5 

Odpustenie poplatku 

 

1.  Obec môže rozhodnúť o odpustení poplatku pre poplatníka na základe písomnej žiadosti za 

     obdobie, za ktoré poplatník preukáže: 

 

        a)   že sa v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí a preukáže to písomným  

              potvrdením  príslušného orgánu (zamestnávateľ, správny orgán danej krajiny,  

              zastupiteľský orgán a pod.) o dlhodobom pobyte v zahraničí; toto potvrdenie musí byť 

              v slovenskom jazyku, 

 

        b)   že v určenom období sa nezdržiaval v obci z dôvodu štúdia a s ním spojeného pobytu  

              v zariadení internátneho typu , prípadne priváte a preukáže túto skutočnosť písomným  

              potvrdením o  návšteve školy a potvrdením o úhrade poplatku v mieste, kde školu  

              navštevuje.   

 

2.   Obec rozhodne o odpustení poplatku aj v prípade, ak sa poplatník počas celého  

      spoplatňovacieho obdobia zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestný. 

      Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná  

       oznámiť obci. 

 

 

                                                             § 6 

                                             Ohlasovacia povinnosť 

 

1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa 

keď nastala skutočnosť  ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia 

obdobia určeného správcom poplatku za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už 

ohlásených údajov, ohlásiť správcovi poplatku: 

2.  

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného  

pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa § 3 ods. 1 písm. b) 

alebo písm. c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné 

číslo, počet zamestnávaných osôb a predložiť výpis zo Živnostenského registra SR 

a Obchodného registra SR nie starší ako 3 mesiace,  

 

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,  

 

 

c) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku spolu s  dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané údaje.  

 

 

 

 

 

                                                               § 7 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ruskov č. 1/2010 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 
 

 



 

                                                             § 8 

Spoločné  a  záverečné  ustanovenia 
 

 

(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019  bolo schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva č. 68/2019   na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 04.12.2019. Toto 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení,  

t. j. dňa 20.12.2019 pre celé katastrálne územie obce Ruskov 

(2) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce č. 7/2011 a 3/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ruskov 

 

 

 
  

V Ruskove dňa :  04.12.2019 

                  

                                                                                                    Peter Smrčo v.r. 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


