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Obec Oponice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 4 ods.3 písm. c), § 6, § 11 ods. 4 
písm. d), e), g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, v nadväznosti na § 83 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 
v nadväznosti na § 81 ods.3  zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice 
 

č. XXX/2020 
 

ktorým sa zavádza na území obce Oponice  miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na rok 2021 a 

nasledujúce roky 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

       
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 
ustanovené 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 predpisov. 
 

Čl. 2 
Základné ustanovenie 
 

Obec Oponice týmto VZN zavádza miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na rok 2021 a nasledujúce roky. 
 

Čl. 3 
Predmet VZN 

 
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho 
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ustanovenia § 83 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
a) sadzby poplatku 
b) hodnotu koeficientu 
c) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku 

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

Čl. 4 
Sadzba poplatku - hodnota koeficientu 

 
1. Sadzbu poplatku za  komunálny odpad pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické 

osoby obec Oponice stanovuje  vo výške  0,065 EUR za osobu a kalendárny deň. 
2. Poplatok za lístok na vývoz zmesového komunálneho odpadu sa pre fyzickú osobu, 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 (ďalej len 
„nehnuteľnosť“), sa stanovuje vo výške 4,00 EUR (sadzba poplatku 0,0334,- eur za 
liter krát 120 litrov) .  

3. Pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov sa stanovujú poplatky podľa § 79 ods. 
2 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov, ako súčin 
sadzby poplatku určeného v bode 1 prvá veta tohto článku, počtu kalendárnych dní 
a ukazovateľa danej produkcie komunálnych odpadov. Ukazovateľ produkcie 
komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet priemerného počtu zamestnancov 
pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý 
pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou v bode 4 
tohto článku a priemerného počtu osôb alebo miest hospitalizovaných alebo ubytovaných 
osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, 
ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo 
ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo miest určených na poskytovanie služby 
pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v 
užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo 
iné pohostinské služby. 

4. Sadzbu poplatku za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 
sa stanovuje vo výške 0,050,-€ 

5. Hodnota koeficientu ustanoveného obcou je 1,0 
 

Čl. 5 
Poplatok za zberné nádoby 

 
1. Náklady na zbernú nádobu (čiernu plastovú, kovovú) a plastové vrece s logom zberovej 

spoločnosti na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. 
2. Výška nákladov na zbernú nádobu, ktoré uhradí pôvodný pôvodca odpadu sa stanovuje 

nasledovne: 
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Fyzická osoba (FO) v mieste trvalého pobytu v obci Oponice  50 % obstarávacej ceny 
FO s prechodným pobytom v obci Oponice 100% obstarávacej ceny 
FO, ktorá vlastní nehnuteľnosť na území obce Oponice bez 
trvalého pobytu  100% obstarávacej ceny 
Právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ 100% obstarávacej ceny 

 
3. 50 % obstarávacej ceny sa vzťahuje iba na taký počet zberných nádob, ktorý je stanovený 

na jednu domácnosť vo VZN o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice.  
4. Ak FO s trvalým pobytom v obci Oponice je na území obce oprávnené užívať alebo 

užívajú ďalší byt, ďalšiu pozemnú stavbu alebo jej časť, v ktorej nemá FO trvalý pobyt 
a požiada obec Oponice o zbernú nádobu na túto nehnuteľnosť, obdrží na túto 
nehnuteľnosť počet nádob uvedených vo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oponice za poplatok 100% obstarávacej 
ceny. 

5. Poplatok za  kompostovací zásobník sa stanovuje vo výške obstarávacej ceny 
kompostovacieho zásobníka. 

6. Poplatok za čierne plastové vrece s logom zberovej spoločnosti sa stanovuje vo výške     
5,- EUR za jeden kus. 

7. Zberná nádoba sa po zaplatení poplatku stáva majetkom pôvodcu odpadu. 
8. Likvidáciu poškodenej nádoby zabezpečuje pôvodca odpadu v súlade s VZN o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oponice. 
9. Pri poškodení zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad zberovou spoločnosťou, 

reklamáciu poškodenej zbernej nádoby zabezpečuje jej vlastník prostredníctvom zberovej 
spoločnosti. 

 
Čl. 6 

Spôsob a lehota zaplatenia poplatku 
 

1. Poplatok za lístok na vývoz zmesového komunálneho odpadu, drobné stavebné odpady, 
zberné nádoby, čierne plastové vrecia s logom zberovej spoločnosti a kompostovací 
zásobník sa platí obci Oponice v eurách a možno ho zaplatiť v hotovosti do pokladne obce 
Oponice. 

2. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ obdrží rozhodnutie o výške poplatku za 
komunálne odpady na príslušný rok, určeného podľa čl.4 ods.3 tohto VZN. Spôsob úhrad 
bude uvedený na rozhodnutí. 

 
Čl. 7 

Vrátenie poplatku za lístky na zmesový komunálny odpad  
 
1. V prípade, ak dôjde k zmene spôsobu zberu zmesového komunálneho odpadu v obci 

Oponice, poplatník môže po skončení pôvodného spôsobu, požiadať najneskôr do 90 dní 
odo dňa, kedy došlo k zmene spôsobu zberu zmesového komunálneho odpadu obec 
Oponice o vrátenie poplatku za nepoužité lístky na zber zmesového komunálneho 
odpadu. Zároveň je povinný odovzdať všetky nepoužité lístky na zber zmesového 
komunálneho odpadu na obecnom úrade v Oponiciach. 
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Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

na ..... zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa ,.............., uznesením č........... .  
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2021 
3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 12/2019 zo dňa 14.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................... 
                                           Mgr. Milan Gál 
                                                                                                               starosta obce Oponice 
 

 
 
 
 
 

Vyvesený návrh VZN dňa : 9. novembra 2020 
 

Schválené VZN dňa:  
  

Vyhlásené VZN dňa:  
 

Účinné VZN dňa: 1.1.2021 
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Príloha č.1    
 

Ohlásenie 
*vzniku / *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
 
Poplatník  Fyzická osoba 
Meno, priezvisko, titul  
Adresa trvalého/adresa prechodného pobytu  
Dátum narodenia  
 
     Podpísaný ................................................................................................................................                  
              (svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  pobytu)  
 
....................................................................................................................................................... 
podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o  miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  o h l a s u j e m  obci  Oponice, že dňom 
................................ mi *vznikla/ *zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
 
     Poplatková povinnosť *vznikla/ * zanikla z dôvodu: 

- *vzniku/* zániku trvalého pobytu v obci,  
- *vzniku/* zániku prechodného pobytu v obci,  
- *vzniku/* zániku práva užívať byt, rodinný dom, 
- *vzniku/* zániku práva užívať nebytový priestor, 
- *vzniku/* zániku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, 
- *vzniku/* zániku práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast, 
- *vzniku/* zániku práva užívať pozemok v zastavanom území obce. 

 
     V prílohe Vám predkladám doklady, potvrdzujúce uvádzané údaje (potvrdenie z evidencie 
obyvateľov, list vlastníctva, kúpnu, darovaciu, nájomnú zmluvu).  
 
Poučenie:  
 
     Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť 
všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.  
 
V ........................ dňa ........................... 
 
 
 
                                                                                        ................................................... 
                                                                                                             podpis  
Prílohy: 
 
 
*Čo sa hodí, podčiarknuť! 
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Príloha č.2   
Ohlásenie 

*vzniku / *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

 
Poplatník   PO / FO -podnikateľ  
Názov alebo obchodné meno  
Sídlo alebo miesto podnikania  
IČO  
Konateľ / oprávnená osoba  
( meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu ) 

 

 
.......................................................................................................................................................                  
                     (uviesť názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto  podnikania, identifikačné číslo (IČO) )  
...................................................................................................................................................... 
podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  o h l a s u j e m e  obci Oponice, že dňom 
................................ nám *vznikla/ *zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Poplatková povinnosť *vznikla/ * zanikla z dôvodu: 

- *vzniku/ *zániku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, 
- * vzniku/ *zániku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.  

 
     Zároveň ohlasujeme údaje, rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 ods. 3 zákona                
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady: 

- priemerný počet zamestnancov (vrátane fyzickej osoby – podnikateľa) je .................  
     Z uvedeného počtu má ........................ zamestnancov trvalý pobyt v obci a .........................  
                                              (uviesť počet)                                                                                         (uviesť počet) 
zamestnancov má prechodný pobyt v obci. 

- priemerný počet ubytovaných osôb pri poskytovaní ubytovacích služieb je ................... 
- priemerný počet miest určený na poskytovanie reštauračných služieb je    .................... 

                                                                                       kaviarenských služieb je    .................... 
                                                                                       iných pohostinských služieb je ............. 
     V prílohe Vám predkladáme doklady, potvrdzujúce uvádzané údaje (potvrdenie 
z evidencie obyvateľov, list vlastníctva, kúpnu, darovaciu, nájomnú zmluvu).  
Poučenie:  
     Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť 
všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.  
 
 
V ........................... dňa .............................. 
                                                                                        ................................................... 
                                                                                                  pečiatka a podpis  
 
 
*Čo sa hodí, podčiarknuť! 
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Príloha č. 3  

 
 

Oznámenie 
o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 
 
Poplatník  Fyzická osoba 
Meno, priezvisko, titul  
Adresa trvalého/adresa prechodného pobytu  
Dátum narodenia  
 
 
Podpísaný ................................................................................................................................       
       (uviesť svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  pobytu)   
. 
....................................................................................................................................................           
podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  o z n a m u j e m  obci Oponice, že som prevzal 
plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 
nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:  
 
- .................................................................................................................................................... 
         (uviesť meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  pobytu) 
 
- .................................................................................................................................................... 
 
- .................................................................................................................................................... 
 
- .................................................................................................................................................... 
 
- .................................................................................................................................................... 
 
- .................................................................................................................................................... 
 
- .................................................................................................................................................... 
Poučenie:  
     Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť 
všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.  
                                                                                       
V .................. dňa ...........................                                                                                                     
 
                                                                                          ................................................... 
                                                                                                       podpis poplatníka 


