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Obec Bešeňov v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 82 a § 83 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, vydáva s účinnosťou od 01. januára 2021 toto 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady č. 3/2020 

 

Čl. I 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bešeňove na základe § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona o obecnom 

zriadení v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o miestnych daniach“) ustanovuje na území Obce Bešeňov s účinnosťou od 01. januára 2021 

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

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Ustanovenie o poplatníkovi je vymedzené v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach. Poplatok 

za komunálny odpad a drobné stavebné odpady sa určuje, vyrubuje a platí v zmysle platných 

právnych predpisov.  

 

§ 2 

Sadzba poplatku a hodnota koeficientu 

 

1. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. 

Tieto náklady sú zahrnuté v sadzbe miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady.  

 

2. Sadzba paušálneho poplatku je ustanovená za osobu a kalendárny deň vo výške 0,0900 eura. 

 

3. U poplatníka, ktorý v zmysle § 81 ods. 19 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov požiadal o zavedenie množstvového zberu, je sadzba 

poplatku ustanovená na jeden liter komunálnych odpadov vo výške 0,0315 eura. 

 

4. Sadzba poplatku za jeden kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je 

0,040 eura. 

 

5. Hodnota koeficientu je 1.  

 

§ 3 

Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku 

 

1. Lehotu na zaplatenie poplatku a označenie platby ustanoví správca dane v rozhodnutí. 

Poplatok sa platí buď prevodom na účet správcu dane v peňažnom ústave, alebo v hotovosti v 

pokladni obce Bešeňov na Obecnom úrade v Bešeňove.  

 

2. Poplatník, ktorý využíva množstvový zber komunálneho odpadu, uhradí poplatok v lehote a 

výške určenej správcom dane. Výška poplatku sa rovná súčinu sadzby poplatku podľa § 2 ods.  



3 tohto VZN, frekvencie odvozu odpadov a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.  

 

3. Počas zdaňovacieho obdobia sa poplatníkovi, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť, 

poplatok upraví rozhodnutím, na základe príslušného „Oznámenia“ platiteľa v rámci 

oznamovacej povinnosti vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti. 

 

4. Počas zdaňovacieho obdobia poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu správca 

dane upraví rozhodnutím, na základe príslušného „Oznámenia“ platiteľa v rámci oznamovacej 

povinnosti vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti, pri zmene frekvencie odvozu, 

objemu a počtu zberných nádob.  

 

5. Drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo 

pre fyzickú osobu odovzdá poplatník na zbernom dvore obce Bešeňov. Pri odovzdaní drobného 

stavebného odpadu na zbernom mieste si poplatník prevezme doklad o hmotnosti drobného 

stavebného odpadu s uvedením jeho identifikačných údajov (meno, priezvisko, adresa trvalého 

pobytu alebo prechodného pobytu, dátum narodenia), ktorý je podkladom pre zaplatenie 

poplatku. Poplatník uhradí poplatok v hotovosti na zbernom mieste v deň odovzdania drobného 

stavebného odpadu v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Bešeňove. Poplatok sa určí ako 

súčin sadzby poplatku ustanovenej v § 2 ods. 4. tohto všeobecne záväzného nariadenia a 

hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu na zbernom mieste. 

 

§ 4 

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

 

1. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi pri zmene alebo 

zániku poplatkovej povinnosti je podanie písomnej žiadosti v zákonnej lehote po právoplatnom 

rozhodnutí o úprave poplatku a po splnení zákonných podmienok pre vrátenie preplatku.  

 

2. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi pri znížení alebo 

odpustení poplatku je podanie písomnej žiadosti v zákonnej lehote po nadobudnutí 

právoplatnosti rozhodnutia o úprave poplatku, splnenie podmienok uvedených v § 5 a § 6 tohto 

VZN a splnenie zákonných podmienok pre vrátenie preplatku.  

 

3. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi pri odstránení tvrdosti 

zákona je podanie písomnej žiadosti v zákonnej lehote po právoplatnom rozhodnutí o úprave 

poplatku, predloženie požadovaných dokladov podľa výzvy správcu dane a splnenie zákonných 

podmienok pre vrátenie preplatku.  

 

4. Ak daňový subjekt v žiadosti neuvedie číslo účtu v peňažnom ústave (v tvare číslo/kód 

banky, IBAN, BIC kód), na ktorý má správca dane preplatok vrátiť, správca dane po splnení 

podmienok v bode 1 až 3 tohto ustanovenia a zákona, vráti poplatok v hotovosti 

prostredníctvom pokladne.  

§ 5 

Zníženie poplatku 

 

1. Správca dane na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník 

hodnoverne preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval 

na území obce Bešeňov. Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku 

predložením dokladov uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia za každé zdaňovacie obdobie 

zvlášť.  



 

2. Správca dane po predložení dokladov zníži ročnú sumu poplatku o rozdiel medzi pôvodne 

vyrubeným poplatkom a prepočítanou čiastkou poplatku, ktorú tvorí súčet vynásobeného počtu 

zdokladovaných dní o pobyte mimo obce so sadzbou poplatku ustanovenej v § 2 ods. 2 tohto 

VZN zníženou o 80 % a násobku zostávajúceho počtu dní v zdaňovacom období a sadzby 

poplatku ustanovenej v § 2 ods. 2 tohto nariadenia.  

 

3. Doklady, ktoré poplatník prikladá k žiadosti o zníženie poplatku podľa ods. 2 tohto 

ustanovenia sú najmä: - potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že 

poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo obce Bešeňov (so súhlasom správcu 

dane môže byť aj pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období) s uvedením 

presného počtu dní, počas ktorých sa na území obce Bešeňov nezdržiaval, vrátane dokladu, 

ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce, - potvrdenie o štúdiu v zahraničí, v prípade 

štúdia mimo obce Bešeňov aj v zahraničí doklad o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní z 

ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva spolu s potvrdením úhrad režijných nákladov za 

ubytovanie alebo potvrdenie majiteľa nehnuteľnosti, že nájomná zmluva ešte trvá), - potvrdenie 

zamestnávateľa zo zahraničia (pracovnej agentúry) o trvaní pracovného pomeru v zahraničí (nie 

pracovná zmluva), - potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v 

zahraničí, ak nevie predložiť potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní v zahraničí, - potvrdenie 

o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí, ak ide o dieťa, - doklad o platení zálohovej dane 

podľa platnej legislatívy príslušného štátu za miestne dane a poplatky, - potvrdenie príslušného 

úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v príslušnom štáte, - 

potvrdenie obce o pobyte spolu s dokladom o úhrade poplatku za komunálny odpad z dôvodu 

pobytu v danej obci, - vyúčtovacie faktúry za plyn, za elektrickú energiu a za náklady spojené 

s bývaním prislúchajúce k nehnuteľnostiam, ktoré je poplatník oprávnený užívať alebo ich 

užíva na území obce Bešeňov.  

 

4. Poplatník je povinný k žiadosti priložiť minimálne 2 doklady, ktoré jasne preukazujú, že sa 

v obci Bešeňov viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval.  

 

5. Dátum vystavenia dokladov, uvedených v ods. 3  tohto ustanovenia, musí byť zhodný so 

zdaňovacím obdobím, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie. Odporúča sa predložiť 

doklad nie starší ako dva mesiace ku dňu podania žiadosti o zníženie poplatku. Doklady nie je 

možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka alebo člena rodiny, cestovným dokladom do 

zahraničia (cestovný lístok, letenka). Poplatník je v žiadosti povinný uviesť počet dní pobytu 

mimo obce Bešeňov. V prípade, ak tento údaj uvedený nie je, správca dane poplatníka vyzve 

na jeho doplnenie. Ak pre správcu dane nie sú predložené doklady postačujúce, vyzve 

poplatníka na doloženie iných hodnoverných dokladov, preukazujúcich pobyt poplatníka mimo 

mesta.  

 

6. Ak je žiadateľom osoba, ktorá je dlžníkom obce, správca dane žiadosť podľa §5, ods. 1tohto 

VZN zamietne oznámením.  

 

§ 6 

Odpustenie poplatku 

 

1. Správca dane na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí, ak sa poplatník v zdaňovacom 

období dlhodobo zdržiava alebo sa zdržiaval v zahraničí.  

 

2. Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa za dlhodobo považuje celé zdaňovacie obdobie.  



 

3. Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na odpustenie poplatku predložením dokladov 

uvedených v ods.4 tohto ustanovenia za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.  

 

4. Podkladmi pre uplatnenie odpustenia poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých 

jednoznačne vyplýva dlhodobý pobyt poplatníka v zdaňovacom období v zahraničí a to najmä: 

 

- potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí,  

- potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí spolu s 

dokladom o úhrade režijných nákladov spojených s bývaním v zahraničí,  

- potvrdenie o štúdiu v zahraničí spolu s dokladom o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní z 

ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva spolu s potvrdením úhrad režijných nákladov za 

ubytovanie alebo potvrdenie majiteľa nehnuteľnosti, že nájomná zmluva ešte trvá),  

- pre osoby mladšie ako 18 rokov potvrdenie zo školského zariadenia alebo zdravotníckeho 

zariadenia,  

- potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí, ak ide o dieťa,  

- doklad o platení zálohovej dane podľa platnej legislatívy príslušného štátu za miestne dane a 

poplatky,  

- potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných 

v príslušnom štáte.  

 

5. Poplatník je povinný k žiadosti priložiť minimálne 2 doklady, ktoré preukazujú, že sa 

dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.  

 

6. Dátum vystavenia dokladu, uvedeného v ods. 4 toho ustanovenia, musí byť zhodný so 

zdaňovacím obdobím, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na odpustenie. Odporúča sa 

predložiť doklad nie starší ako dva mesiace ku dňu podania žiadosti o odpustenie poplatku. 

Doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka alebo člena rodiny, cestovným 

dokladom do zahraničia (cestovný lístok, letenka). Ak pre správcu dane nie sú predložené 

doklady postačujúce, vyzve poplatníka k doloženiu iných hodnoverných dokladov ako sú 

uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. Pri turnusových prácach v zahraničí sa poplatok zníži podľa 

ustanovenia § 5 ods. 2 tohto VZN.  

 

7. Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za ktoré 

poplatník preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval v obci Bešeňov z dôvodu, že je hospitalizovaný v zariadení 

poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti, v zariadení 

sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone trestu odňatia 

slobody, vo výkone väzby alebo vo výkone pastoračnej činnosti.  

 

8. Správca poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý nemá na území obce Bešeňov hlásený trvalý 

alebo prechodný pobyt a je zároveň oprávnený užívať nehnuteľnosť/nehnuteľnosti na území 

obce Bešeňov, len po splnení týchto podmienok:  

a) po predložení žiadosti vrátane registrácie na daň z príjmov z prenájmu alebo potvrdenia 

daňového úradu o platení dane z príjmov z prenájmu nehnuteľností na území obce Bešeňov a 

po predložení nájomnej zmluvy o dlhodobom nájme nehnuteľnosti a splnení podmienky, že 

nájomcovia poplatok za komunálny odpad platia obci Bešeňov a potvrdenia o zaplatení 

poplatku za KO v mieste trvalého pobytu,  

b) po predložení žiadosti vrátane potvrdenia o zaplatení poplatku za KO v mieste trvalého 

pobytu a hodnoverných dokladov, že sa nehnuteľnosť na území obce Bešeňov dlhodobo (v 



zmysle ods. 2 tohto ustanovenia) neužíva. Podkladmi pre uplatnenie odpustenia poplatku sú 

hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva, že v nehnuteľnosti nie je spotreba 

elektriny, plynu, vody.  

 

9. Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka alebo inej osoby. Ak pre 

správcu dane nie sú predložené doklady postačujúce, vyzve poplatníka k doloženiu iných 

hodnoverných dokladov.  

 

10. Ak je žiadateľom osoba, ktorá je dlžníkom obce, správca dane žiadosť zamietne 

oznámením.  

§ 7  

Prechodné ustanovenia 

 

Daňové konanie vo veci poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady začaté a 

neukončené pred 01. januárom 2021 sa dokončí podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce 

č. 3/2019 o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

Čl. II 

Zrušovacie a záverečné ustanovenie 

 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 3/2020 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie obce č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady zo dňa 16.12.2019.  

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bešeňov č. 3/2020 bolo schválené obecným 

zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením číslo 141 a nadobudne účinnosť dňa 01. januára 

2021.  

 

 

 

Ing. Gabriel Timoranský, starosta obce 
 

 


