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Všeobecne záväzné nariadenie – Obce Kvakovce č. 1/2012 
 

o zavedení a uložení miestneho poplatku a určení náležitosti  
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 
 
 

Obec Kvakovce pri výkone samosprávy podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych 
poplatkov a vykonáva ich správu. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce, ako orgán obce podľa § 10 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb., ktorý rozhoduje o základných otázkach života obce a je mu vyhradené podľa § 11  
ods. 4 okrem iného, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku 
podľa osobitných predpisov a určovať náležitosti miestnej dane, alebo miestneho poplatku 
rozhodlo o zavedení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  
podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. týmto všeobecne záväzným nariadením v 
zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a určuje náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. v náväznosti na § 
77, 78, 79, 80, 81, 82 a 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, na 
ktorom sa uznieslo podľa § 11 ods. 4 písm. g), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, na 
svojom rokovaní dňa 16.01.2012 a prijalo ho trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, podľa § 12 
ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb., uznesením číslo 1/2012. 

 
V súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi Národnej rady 

Slovenskej republiky, vydáva obec Kvakovce toto nariadenie, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990Zb., ktorým zavádza a ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a určuje náležitosti miestneho poplatku s účinnosťou od 1. februára 2012, 
takto: 

 
 

 

Článok I. 
Platenie poplatku, poplatník, platiteľ 

 
1.  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 Kvakovce. 

                                                                          
2.     Poplatok platí poplatník, ktorým je: 
 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 
obce Kvakovce 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  Kvakovce na iný účel ako na podnikanie, 
 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce Kvakovce na účel podnikania, 
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3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci  Kvakovce súčasne trvalý pobyt a prechodný 
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 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. To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber. 

 
4. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho 

vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe:  
 

a)  užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to  
určenom, 

b) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného 
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj 
poplatník, alebo 

          c) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka    
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti 
produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

 
5. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden 
z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom  rozsahu, plní 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 skuočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného 
plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci Kvakovce. 

 
 
  

Článok II. 
Vyberanie poplatku pre obec Kvakovce 

 
 
 
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením obec Kvakovce ustanovuje, že poplatok od 

poplatníka v ustanovenej výške pre obec Kvakovce 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,  

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec ( ďalej len 
platiteľ ) 

                                                             
 
 

Článok III. 
Sadzba poplatku 

 
 
Sadzba poplatku je: 
 

a) v intraviláne obce 0,0130 € za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných 
stavebných odpadov, 

b) v mieste sústredeného cestovného ruchu, rekreačná oblasť Domaša – Dobrá, kde nie je 
zavedený množstvový zber, je sadzba poplatku 0,0733 € za osobu a kalendárny deň  
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Článok IV. 
Dĺžka obdobia na ktoré je určený poplatok 

 
Poplatok je určený na obdobie od 1.2.2012 do 31.12.2012. 
 
 

Článok V. 
Určenie poplatku 

 
1. V intraviláne obce Kvakovce je zavedený množstvový zber. Preto sa v tejto časti obce určuje 

poplatok na jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov: 
 

ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so 
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

 
 
2.  V mieste sústredeného cestovného ruchu, rekreačnej oblasti Domaša - Dobrá, nie je 

zavedený množstvový zber. V tejto časti obec Kvakovce určuje poplatok na osobu a kalendárny 
deň: 

 
a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má 

alebo bude mať poplatník podľa čl. I. ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný 
pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo 

 
b) ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej 

produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa článku I. ods.2 písm. b) alebo 
písm. c) 

 
 

3.   Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet 
 

a) priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období 
s poplatníkom podľa č. I. ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom 
obdobnom vzťahu, alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré 
tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, 
ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa na území obce Kvakovce; 
ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto 
osoba; 
do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný 
pobyt 
(ďalej len „priemerný počet zamestnancov“) 
 

a 
b) priemerného počtu 
 

1. ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide 
o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce 
Kvakovce poskytuje ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, 
ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 

 
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie 

v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa na území obce Kvakovce poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo 
iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa 
produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa prvého 
bodu. 

 
 

4.  Rozhodujúcim období podľa odseku 3 je počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa 
vzniku povinnosti platiť poplatok do konca určeného obdobia. 
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Článok VI. 
Ohlasovacia povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti 

 
 

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 obcou, za ktoré platil poplatok 
- ako aj v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov 

 
ohlásiť obci Kvakovce 

 
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného  
 pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa čl. I. ods. 2 písm. b)  

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

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa čl. I. ods. 5; 
 

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa čl. V. spolu s ohlásením predloží aj doklady 
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa 
čl. XII. tohto nariadenia aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

 
 
2. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť 

poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že 
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 
 
 

 

Článok VII. 
Nesplnenie ohlasovacej povinnosti 

 
Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti podľa článku VI. tohto nariadenia uloží správca poplatku obec 
Kvakovce poplatníkovi pokutu vo výške podľa § 155 ods. (1) zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový 
poriadok). 

 
Článok VIII. 

Vyrubenie poplatku 
 
 

Správca poplatku obec Kvakovce vyrúbi poplatok takto: 
 
a)   platobným výmerom v mieste sústredeného cestovného ruchu, rekreačnej oblasti  Domaša – 

Dobrá (kde nie je zavedený množstvový zber) 
 
b) v intraviláne obce Kvakovce rozhodnutím.   
 
 

Článok IX. 
Vrátenie poplatku 

 
1. Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol 

poplatok vyrubený platobným výmerom, obec Kvakovce vráti 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 obcou Kvakovce určeného 
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá. 
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2. Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol 
povinný uhradiť, obec Kvakovce vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou  
Kvakovce určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený a to formou písomného 
rozhodnutia, spôsobom vyplatenia v hotovosti cez pokladňu obce Kvakovce. 

 

Článok X. 
Splatnosť poplatku 

 
 

Poplatok je splatný v termíne uvedenom v platobnom výmere a v rozhodnutí. 
 

 

Článok XI. 
Spôsob, miesto a forma na zaplatenie poplatku 

 
 

Poplatok vyrubený platobným výmerom zaplatí poplatník alebo platiteľ podľa podmienok 
určených v platobnom výmere a to jednou z týchto spôsobov: 

 

 spôsobom poštovej poukážky na adresu – Obec Kvakovce, Kvakovce 88, 094 02  
Slovenská Kajňa,alebo 

 prevodom finančných prostriedkov na účet obce Kvakovce v peňažnom ústave, alebo  

 v hotovosti do pokladne obce Kvakovce na Obecnom úrade, ak poplatok nebude 
presahovať výšku 99,58 EUR. 

 
Poplatok za množstvový zber poplatník alebo platiteľ zaplatí na základe dokladu rozhodnutia o  
poplatku v ktorom musí byť uvedené meno (názov poplatníka), identifikačné údaje, určené 
obdobie, typ zbernej nádoby, počet nádob, počet odvozov v určenom období, sadzba poplatku 
a celková suma na zaplatenie uvedená na štyri desatiné miesta v eurách. Poplatok sa platí 
jednou z týchto spôsobov: 

 

 spôsobom poštovej poukážky na adresu – Obec Kvakovce, Kvakovce 88, 094 02  
Slovenská Kajňa,alebo 

 prevodom finančných prostriedkov na účet obce Kvakovce v peňažnom ústave, alebo  

 v hotovosti do pokladne obce Kvakovce na Obecnom úrade, ak poplatok nebude 
presahovať výšku 99,58 EUR. 

 
 
 

Článok XII. 
Prípady kedy možno žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku  

a spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia a odpustenia 
 
 

1. Obec Kvakovce poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré 
poplatník obci Kvakovce preukáže na základe podkladov 

 
a)   že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, 
b)   svoju neprítomnosť v obci preukáže dokladmi potvrdzujúcimi jeho neprítomnosť 

 
(potvrdenie o pobyte na území inej obce, štátu, potvrdenie zamestnávateľa, agentúry, pracovné povolenie, pracovná 
zmluva, študenti študujúci v zahraničí, pracujúci v zahraničí a podobne). 

 
2. Obec Kvakovce určuje lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku, ktorá je určená 

dňom kedy vznikla povinnosť platiť poplatok a končí 25-tým dňom posledného mesiaca určeného 
obdobia v tomto nariadení. 
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Článok XIII. 
Spoločné ustanovenia 

 
 

a) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sadzby a určené 
náležitosti a podmienky zavedenia, obec Kvakovce ukladá od 01.02.2012. 

b) Správu miestneho poplatku, ktorý je zavedený na území Obce Kvakovce, vykonáva Obec 
Kvakovce podľa zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov, v znení zmien 
a doplnkov. 

                                                                       

Čl. XIV. 
Účinnosť 

 
 
       Toto Všeobecne  záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť  od 01. februára 2012. 
 

 

Čl. XV. 
Podmienky platnosti nariadenia 

 
1. Návrh nariadenia zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce Kvakovce 02.01.2012. 
2. Nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli  17.01.2012. 

 
 
 
 
 
 
               Ján Ondovčák 
 
         starosta obce Kvakovce 
 
 
 
 
 
 
 
v Kvakovciach, dňa: 02.01.2012 


