
Všeobecne záväzného nariadenia 
obce Oravská Lesná 

č. 4/2020 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 83 zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
ustanovuje: 

 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 

(1) Poplatok sa platí za 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov, 
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na 
ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu 
14). 

(2) Obec do poplatku podľa odseku 1 môže zahrnúť 
a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, 

b) náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, 
pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.“ 

 
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie”) určuje správcu, použitie výnosov, kto 
je poplatníkom a kto platiteľom, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, výšku sadzby a spôsob platenia 
poplatku. 

 

(4) Správu poplatku vykonáva obec (ďalej len „správca poplatku”) a poplatok je príjmom rozpočtu obce. 
 

(5) Výnos poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi 
odpadmi okrem elektroodpadov a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, 
zhodnocovanie a zneškodňovanie. 

 
 

§ 2 
Poplatník a platiteľ 

 

(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt1) alebo prechodný pobyt,2) alebo ktorá je na území obce 

oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu3) alebo jej časť, alebo objekt, 
ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,4) vinicu,5) ovocný sad,6) trvalý trávny porast7) na iný 

 
 

1 
) § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri 

obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
2 

) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. § 17 až 33 zákona č. 48/2002 Z. z. o 
pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3
) § 43a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 
4
) § 9 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 

a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 
5) 

§ 9 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 
6
) § 9 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 

účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území hlavného mesta okrem lesného 
pozemku8) a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha9) (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 viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností 
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 nemôže za iného prevziať alebo plniť 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 správcovi poplatku. 

 
(3) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný poplatok ručí 
platiteľ poplatku, ktorým je 

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

ide o bytový dom,10) poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený 
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, 

b) správca,11) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec, 

c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
hlavného mesta. 

 

§ 3 
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

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

 

(2) Poplatková povinnosť zaniká dňom, kedy zanikla skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej 
povinnosti. 

 
 

§ 4 
Ohlasovacia povinnosť 

 

(1) Poplatník  je  povinný  doručiť  správcovi  poplatku  ohlásenie,  ktorého  náležitosti  sú  uvedené   v 
prílohách č. 1 až č. 3 tohto nariadenia, do 30 dní: 

 
a) odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, 
b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, 

c) odo dňa, keď došlo k zmene už ohlásených údajov. 
 

(2) Poplatník predloží správcovi poplatku spolu s ohlásením podľa odseku 1 aj doklady potvrdzujúce 
uvádzané údaje. 

 
 

 
7
) § 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 

8
) § 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch. 

9
) § 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 

10
) Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
11

) § 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov. 
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 
v znení neskorších predpisov. 
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.



 

(3) Správca poplatku zabezpečí ochranu osobných údajov získaných na základe tohto nariadenia 
podľa osobitného predpisu.12) 

§ 5 
Sadzba poplatku 

 
      (1) Sadzba poplatku je : 

a) 0,0493 EUR za osobu a kalendárny deň pri zmesovom komunálnom odpade pre rodinné domy 
a byty; 

b) 30 EUR pri zmesovom komunálnom odpade pre chaty, chalupy a rodinné domy využívané pre 
individuálnu rekreáciu; 

c) 90 EUR/rok za odvoz jednej kuka nádoby (110 l) u fyzických a právnických osôb vykonávajúcich 
podnikateľskú činnosť na území obce Oravská Lesná. V prípade väčšieho počtu kuka nádob u 
jedného poplatníka sa mu poplatok násobí týmto počtom. 

d) 90 EUR/za rok za odvoz komunálneho odpadu u fyzických a právnických osôb poskytujúcich 
ubytovanie iných osôb za odplatu alebo prenájom nehnuteľnosti využívaných na ubytovanie iným 
osobám za odplatu na území obce Oravská Lesná. V prípade väčšieho počtu kuka nabob u 
jedného poplatníka sa mu poplatok násobí týmto počtom,  

e) 680 EUR na odvoz jedného kontajnera (1100 l) komunálneho odpadu u právnických osôb 
vykonávajúcich činnosť na území obce Oravská Lesná a podnikateľských subjektov podnikajúcich 
na území obce Oravská Lesná. V prípade väčšieho počtu kontajnerov u jedného poplatníka sa mu 
poplatok násobí týmto počtom, 

f) 0,020 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, 

g) 0,080 EUR za kilogram zmesového komunálneho odpadu odovzdaného na zbernom dvore, 
pričom prvých 500 kg na jednu domácnosť /rodinný dom so súpisným číslom, na ktorom majú 
obyvatelia prihlásený trvalý pobyt/ je bezplatne 

 

§ 6 
Určenie poplatku 

 

(1) Správca poplatku určí poplatok na zdaňovacie obdobie ako 
 

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých bude mať 
poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas  ktorých 
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo 

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej 
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo písm. c). 

 

(2) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet 
 

a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie, vynásobený koeficientom 1  a 
b) priemerného počtu hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na  zdaňovacie obdobie 

v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý poskytuje zdravotné alebo ubytovacie služby  a 
priemerného  počtu  miest  na  poskytovanie  služby  pripadajúci  na  určené  obdobie   v 
rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné 
pohostinné služby. 

 

(3) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 2 je predchádzajúci kalendárny rok, alebo počet 
kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca zdaňovacieho 
obdobia. 

 

§ 7 
Spôsob platenia poplatku 

 
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok 
je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Po tomto termíne bude poplatok 
inkasovaný prostredníctvom SIPO. 

 

(2) Poplatok sa môže platiť: 

 
12

) Zákon č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
14

) 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov



 

a) bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku, 
b) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet správcu poplatku, 
c) v hotovosti do pokladne správcovi poplatku. 

 
 

§ 8 
Zníženie, vrátenie a odpustenie poplatku 

 
(1) Na zníženie poplatku za zmesový komunálny odpad vo výške 35 % majú nárok: 

 
a) študenti, ktorí študujú a bývajú na internáte alebo v inom ubytovacom zariadení a doložia o tomto 

potvrdenie, alebo sú to študenti mimo územia SR, ktorí doložia potvrdenie o návšteve školy 
a potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo v inom ubytovacom zariadení  
 

b) občania, ktorí sa minimálne po dobu 90 dní nepretržite zdržiavajú mimo SR a doložia o tom 
potvrdenie od zamestnávateľa v slovenskom jazyku: dátum nástupu a ukončenia pracovnej 
činnosti (zníženie sa nevzťahuje na pracujúcich, ktorí týždenne dochádzajú za prácou mimo svoje 
trvalé bydlisko)  

 
(2) Na zníženie poplatku za zmesový komunálny odpad vo výške 100 % majú nárok : občania, ktorí 

sa preukázateľne počas celého roka zdržujú mimo územia SR, doložia potvrdenie o prechodnom 
alebo trvalom pobyte v zahraničí 

 
(3) Zníženie poplatku sa priznáva od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po podaní žiadosti, ktorú je 

poplatník povinný podať do 31. 10. príslušného kalendárneho roka. Údaje uvedené v žiadosti 
doloží žiadateľ hodnovernými dokladmi určenými správcom poplatku. 

 
(4) Poplatníkovi, ktorému bolo priznané zníženie poplatku, vráti správca poplatku rozdiel medzi 

zaplateným poplatkom a priznaným znížením poplatku do 31. decembra príslušného 
kalendárneho roka na základe predložených dokladov o realizovaných úhradách poplatku. 

 

§ 9 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce č. 10/2008 o nakladaní s komunálnym odpadom a 
drobným stavebným odpadom. 

 

§ 10 
Záverečné ustanovenia 

1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej dňa 11.12.2020 uznesením č. 
92/2020. 
2) Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností prijaté uznesením č. 95/2015 zo 
dňa 15.12.2015. 
3) Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2021. 
 
 
 
 

 
 
 

Vyvesené dňa: 19.11.2020 

Zvesené dňa: 11.12.2020 

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa : 11.12.2020 

Vyvesené dňa: 16.12.2020 

Zvesené dňa: 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Príloha č. 1  
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2020 
 
 
Náležitosti ohlásenia poplatníka, ktorý má v obci trvalý pobyt 
alebo prechodný pobyt, alebo ktorý je na území obce 
oprávnený užívať alebo užíva byt: 
 
presná identifikácia nehnuteľnosti slúžiacej pre bytové účely, 
kde má fyzická osoba trvalý alebo prechodný pobyt: 
meno, priezvisko a dátum narodenia poplatníka 
adresa trvalého alebo prechodného pobytu pre bytové domy: 
identifikačné číslo bytu pre rodinné domy: 
katastrálne územie 
parcelné číslo 
súpisné číslo 
 
identifikačné údaje za poplatníkov, ktorí majú v 
nehnuteľnosti trvalý alebo prechodný pobyt a za ktorých plní 
povinnosti poplatníka podľa § 2 ods. 2 tohto nariadenia: 
meno 
priezvisko 
dátum narodenia 
 
Dátum vzniku poplatkovej povinnosti: 
 
Dátum 
zmeny poplatkovej povinnosti: 
zániku poplatkovej povinnosti: 
 
Ostatné údaje: 
telefón 
fax 
e-mail 

- evidenčné číslo SIPO (len pre rodinné domy) 

 
5. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených 

v ohlásení. 
 

6. Zoznam príloh. 
 

7. Podpis poplatníka alebo zákonného 
zástupcu poplatníka podľa osobitného 
predpisu13) (Upozornenie: Podpis 
vyjadruje súhlas poplatníka s poskytnutím 
jeho osobných údajov ohlasovateľovi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13

) § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady



 

Príloha č. 2 
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2020 

 
 

Náležitosti ohlásenia poplatníka, ktorý užíva nehnuteľnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) 
tohto nariadenia, okrem bytov a poplatníka, ktorý je právnickou osobou, ktorá je oprávnená 

užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na 
podnikanie: 

 
1. Údaje o nehnuteľnosti (vrátane bytu a rodinného domu, v ktorých nemá žiadna fyzická osoba 

trvalý alebo prechodný pobyt, ďalej 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 hlavného mesta okrem lesného 
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha a pod.): 
- typ nehnuteľnosti 
- adresa 
- katastrálne územie 
- parcelné číslo 
- súpisné číslo 
- identifikačné číslo bytu (ak ide o byt v bytovom dome) 

 

2. Údaje o poplatníkovi: 
- meno a priezvisko alebo obchodné meno 
- adresa bydliska alebo sídla 
- dátum narodenia 
- identifikačné číslo 

 

3. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti: 
 

4. Dátum 
- zmeny poplatkovej povinnosti: 
- zániku poplatkovej povinnosti: 

 

5. Ostatné údaje: 
- bankové spojenie a číslo účtu 
- telefón 
- fax 
- e-mail 

 

6. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených v ohlásení. 
 

7. Zoznam príloh. 
 

8. Podpis poplatníka



 

Príloha č. 3 
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2020 

 
 

Náležitosti ohlásenia poplatníka, ktorým je podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na obce na účel podnikania: 

 
1. Údaje o poplatníkovi 

- obchodné meno 
- adresa miesta podnikania (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba) 
- dátum narodenia (fyzická osoba) 
- identifikačné číslo 
- bankové spojenie a číslo účtu 
- dominantný predmet podnikania, resp. činnosti 

 
2. Údaje o nehnuteľnostiach, v ktorých vzniká poplatková povinnosť 

- adresa všetkých prevádzok na území obce vrátane miesta podnikania alebo sídla 
- vzťah poplatníka k nehnuteľnosti 
- priemerný počet zamestnancov za uplynulý rok 
- počet lôžok pri rekreačných a ubytovacích zariadeniach a nemocniciach 
- počet stoličiek pri reštauračných zariadeniach 
- priemerný počet žiakov/študentov za uplynulý školský rok 

 
3. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti: 

 

4. Dátum 
- zmeny poplatkovej povinnosti: 
- zániku poplatkovej povinnosti: 

 
5. Údaje o kontaktnej osobe 

- meno a priezvisko 
- adresa 
- telefón 
- fax 
- e-mail 

 

6. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených v ohlásení. 
 

7. Zoznam príloh. 
 

8. Podpis poplatníka 


