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Obec Sečovská Polianke v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  zákona 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  pre územie obce Sečovská Polianka toto 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 4 /2019 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce  Sečovská Polianka 

 

 

 

Čl. 1 

                                                             Základné ustanovenie 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ukladá miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, stanovenie sadzby miestneho poplatku  za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, vznik a zánik povinnosti platenia miestneho poplatku za 

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady, zníženie a oslobodenie od miestneho poplatku 

za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie 

miestneho poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady, ako aj ďalšie náležitosti 

vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce 

Sečovská Polianka (ďalej len „obce“). 

 

2. Obec ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady  a poplatok za drobné 

stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).  

 

Čl. 2 

Zdaňovacie obdobie 

 

Zdaňovacím obdobím poplatku špecifikovaného v čl. l ods. 2 tohto VZN je kalendárny rok. 

 

Čl. 3 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

 

1. Poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Sečovská Polianka. 

 

2. Poplatok platí poplatník, ktorý je uvedený v § 77 ods. 2 až 8 zákona č. 582/2004 Z.z.:  

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,  (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. 
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3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za 

ostatných členov tejto domácnosti prevziať jeden z nich. Za odvedenie poplatku ručí platiteľ. 

 

4.  Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 a zaniká 

dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 

 

Čl.  4 

Množstvový zber 

 

V obci Sečovská Polianka je zavedený množstvový zber pre fyzické osoby a právnické osoby. 

 

 

Čl. 5 

Sadzby poplatku 

 

 1. Sadzba poplatku je: 

a) pre fyzické alebo právnické osoby podnikajúce na území obce je jednotná: 0,0362 € za liter 

komunálneho odpadu. 

 

b) Výška poplatku pre občanov je 13 €  za osobu na kalendárny rok. Po zaplatení poplatku 

budú občanovi vydané tri nálepky na osobu na kalendárny rok. Tieto „štartovacie“ nálepky 

nemajú špecifikovanú cenu. Každá nálepka umožňuje vývoz jednej 120 l nádoby na TKO. 

 

(Príklad – trojčlenná domácnosť zaplatí za rok 2020 poplatok vo výške 39 € a dostane 

„štartovacie“ nálepky na vývoz 9 nádob s objemom 120 l.) 

 

c) V prípade, že občan všetky nálepky použije pred skončením kalendárneho roka, môže si 

ďalšie „dodatočné“ nálepky zakúpiť na OcÚ v zľave za 3,60 € za kus. Ak sa v danej 

domácnosti nachádza dieťa/dospelý ktorý používa plienky, poplatok sa znižuje na 1,20 € za 

nálepku. Každá nálepka umožňuje vývoz jednej 120 l nádoby na TKO.  

 

(Príklad 1 – trojčlenná domácnosť (v ktorej sa nenachádza občan používajúci plienky) si 

v novembri potrebuje zakúpiť ďalšie nálepky. Na OcÚ si zakúpi dve nálepky v cene 3,60eur 

za kus a tým jej bude umožnený vývoz dvoch 120 l nádob na TKO.) 

 

(Príklad 2 – štvorčlenná domácnosť s jedným plienkujúcim dieťaťom/dospelým si 

v novembri potrebuje zakúpiť ďalšie nálepky. Na OcÚ si zakúpi štyri dodatočné nálepky 

v cene 1,20 € za kus a tým jej bude umožnený vývoz štyroch 120 l nádob na TKO) 

 

d) V prípade, že občan pri dôslednom triedení v roku 2020 nepoužije všetky „štartovacie“ 

nálepky, OcÚ mu v nasledujúcom roku ponúkne možnosť zúčastniť sa programu 

s pracovným názvom DRAK, detaily ktorého budú zverejnené v priebehu roka 2020. 

 

 

Pre občanov  je výška poplatku stanovená formou nákupnej ceny za kupóny (nálepky), ktorými 

označí smetnú nádobu, ktorú+ chce občan vyviezť. Občan platí len za ten odpad, ktorý mu obec 

skutočne vyvezie. 

 

Predaj kupónov (nálepiek) je realizovaný nasledovne: 

Na osobu a kalendárny rok sa poplatok platí formou zakúpenia základných 3 ks kupónov, 

ktorých cena je tvorená ako súčin sadzby poplatku (0,0362 €), počtu litrov smetnej nádoby (120 
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l) a základných prvých troch vývozov tejto zbernej nádoby v kalendárnom roku.  

Pre občana to znamená, že za prvé tri kupóny je cena kupónu (nálepky) 4,34  € za kus, teda za 

ich predaj spolu  je to 4,34  €  x  3 ꞊ 13,02 €, čiže zaokrúhlene 13,-  €. 

       

2.   Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je jednotná: 0,050 €  za 1 kilogram drobných   

      stavebných odpadov bez škodlivín. 

 

 

Čl. 6 

Forma a miesto na zaplatenie poplatku 

 

1. Poplatníci platia poplatok na základe písomného predpisu doručeného obcou.  

 

2. Písomný predpis je zasielaný poplatníkom na začiatku kalendárneho roka.  

    Predpis obsahuje: 

a) identifikačné údaje poplatníka, 

b) výšku  poplatku, 

c) spôsob úhrady poplatku. 

 

3. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov: 

a) bezhotovostným prevodom 

b) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Sečovskej Polianke 
 

 

Čl.  7 

Zníženie poplatku, odpustenie a vrátenie poplatku 

 

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži alebo odpustí, ak poplatník obci preukáže na 

základe predložených  dokladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období  nezdržiava alebo 

sa nezdržiaval na území obce Sečovská Polianka. 

 

2. Dokladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 

počet dní pobytu poplatníka mimo územia obce a to:  
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, 

b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní 

spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní. 

 

3.  Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.  

príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady 

podľa ods. 2, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 

 

4. Ak v závere roka poplatníkovi zostanú nevyužité zakúpené kupóny z dôvodu toho, že 

z objektívnych príčin produkoval menšie množstvo odpadu, resp. dôkladne a systematicky 

vykonával separovanie odpadu, môže tieto kupóny využívať aj v nasledujúcom roku. 

 

5. V prípade, že dôslednou separáciou odpadu poplatník v danom roku nevyužije pridelený počet 

kupónov, má možnosť v nasledujúcom roku  požiadať o zníženie poplatku  o cenu ušetrených  

kupónov. 
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Čl. 8 

Záverečné ustanovenie 
 

 

1. Na tomto VZN obce Sečovská Polianka č. 4/2019 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej 

Polianke  uznesením č. 67/IX/2019, dňa 13.12.2019. 

 

2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 2/2013  o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 5.12.2013  a  Dodatok č. 7 k VZN č 2/2013 zo dňa 

14.12.2015.  

 

3. VZN č. 4/2019 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020. 

 

 

 

 

 

 

        Michal    Urban   

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          


