
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 (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a 

ustanovenia § 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 2020 toto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2019 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

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“) ukladá na území obce Bešeňov s účinnosťou od 01. januára 2020 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 

sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle platných právnych predpisov. 

 

§ 2 

Sadzba poplatku a hodnota koeficientu 

1. Sadzba poplatku je ustanovená za osobu a kalendárny deň vo výške 0,0750 eura. 

2.Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je ustanovená na jeden liter komunálnych odpadov 

vo výške 0,0264 eura. 

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

ustanovená vo výške 0,0300 eura. 

4. Správca dane ustanovuje hodnotu koeficientu 1. 

 

§ 3 

Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku 

1. Lehotu na zaplatenie poplatku určí správca dane v rozhodnutí. 

2. Počas zdaňovacieho obdobia správca dane na základe oznamovacej povinnosti v zmysle 

zákona, upraví poplatok rozhodnutím. 

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

určenej správcom dane v doručenom predpise a vo výške, ktorá sa rovná súčinu sadzby 

poplatku podľa § 2 bodu 2. tohto všeobecne záväzného nariadenia, frekvencie odvozu odpadov 

a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva. Poplatok sa platí prevodom na účet správcu 

dane v peňažnom ústave, alebo platbou v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Bešeňove, na 

základe identifikačných údajov, ktoré poplatníkovi určí správca dane. 

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

pre fyzickú osobu odovzdá poplatník na zbernom mieste – na dvore Obecného úradu 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. 3. tohto všeobecne 

záväzného nariadenia a hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu na zbernom 

mieste. 



§ 4 

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

Podmienkami na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti poplatníkovi, ktorému v priebehu 

zdaňovacieho obdobia v zmysle zákona zanikla poplatková povinnosť sú: 

- podanie písomnej žiadosti o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

- splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods. 2 zákona 

o miestnych daniach ( predloženie dokladu o zrušení trvalého pobytu, predloženie potvrdenia 

o ukončení prechodného pobytu poplatníka, zrušenie prevádzky na území obce a pod.) 

- poplatník nie je daňovým dlžníkom obce 

§ 5 

Zníženie a odpustenie poplatku 

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

poplatník s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom v obci 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 alebo odpustenie poplatku 

predložením dokladov na každé zdaňovacie obdobie, o ktoré zníženie alebo odpustenie žiada. 

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

preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nebude zdržiavať na 

území obce Bešeňov. Podkladmi pre zníženie poplatku sú najmä: 

- potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom 

období vykonáva prácu mimo obce Bešeňov (nie pracovná zmluva) 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 mimo obce Bešeňov 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) 

- 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 nápravno–výchovného zariadenia o výkone trestu odňatia slobody alebo väzby 

- doklad, potvrdzujúci výkon pastoračnej činnosti 

- pri prechodnom pobyte poplatníka v inej obci potvrdenie obce o prechodnom pobyte spolu s 

dokladom vystaveným obcou o úhrade poplatku z dôvodu prechodného pobytu v obci. Ak je 

poplatníkom občan s prechodným pobytom v obci Bešeňov, doklady podľa predchádzajúcej 

vety predloží z obce trvalého pobytu. 

3. Dátum vystavenia dokladu, uvedeného v ods. 2 toho 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. Doklad 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 môže poplatníka 

vyzvať o jeho doplnenie. Ak pre správcu dane nie sú predložené doklady postačujúce, môže na 

základe výzvy žiadať od poplatníka doloženie iných hodnoverných dokladov, preukazujúcich 

pobyt poplatníka mimo obce. 

4. Na základe predložených dokladov, správca dane zníži ročnú sumu poplatku o rozdiel medzi 

pôvodne vyrubeným poplatkom a prepočítanou čiastkou poplatku. 

Prepočítaná čiastka poplatku je súčet : 

- vynásobeného počtu zdokladovaných dní o pobyte mimo obce so sadzbou poplatku 

stanovenou týmto VZN zníženou o 80% a 



- násobku zostávajúceho počtu dní v zdaňovacom období a sadzby poplatku stanovenej v §2 

ods. 1 tohto VZN. 

5. Správca dane na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí, ak poplatník preukáže, že sa 

v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava alebo bude zdržiavať v zahraničí, vo výkone trestu 

odňatia slobody alebo väzbe alebo vo výkone pastoračnej činnosti. Pre účely uplatnenia 

odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo celé zdaňovacie obdobie. Podkladmi pre 

odpustenie poplatku sú najmä: 

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

- potvrdenie o štúdiu v zahraničí 

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

dokladom o úhrade režijných nákladov spojených s bývaním v zahraničí 

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

zariadenia 

- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone trestu odňatia slobody alebo výkone 

väzby 

- doklad, potvrdzujúci výkon pastoračnej činnosti. 

6. Dátum vystavenia dokladu, uvedeného v ods. 5 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, môže na základe výzvy žiadať od poplatníka doloženie iných 

hodnoverných dokladov ako sú uvedené v ods. 5 tohto ustanovenia. Osoby počas hospitalizácie 

v zdravotníckych zariadeniach a počas pobytu v zariadeniach sociálnych služieb s celodennou 

starostlivosťou nie sú poplatníkom poplatku. Za toto obdobie správca dane vyrubený poplatok 

poplatníkovi na základe jeho žiadosti odpustí. 

 

§ 6 

Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

1. V rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona môže správca dane v jednotlivých 

prípadoch poplatok znížiť alebo môže poplatok odpustiť. Písomnú žiadosť na zmiernenie alebo 

odstránenie tvrdosti zákona zasielajú správcovi dane fyzické osoby najneskôr do dňa splatnosti 

vyrubeného poplatku. V odôvodnených prípadoch je možné podať žiadosť najneskôr do konca 

zdaňovacieho obdobia. Na žiadosti podané po zdaňovacom období, za ktorý bol poplatníkovi 

vyrubený poplatok, sa neprihliada. Ak je žiadateľom osoba, ktorá je dlžníkom obce, správca 

dane žiadosť zamietne oznámením. 

Prípady, kedy možno žiadať o zníženie poplatku v rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti 

zákona sú najmä: 

a ) fyzická osoba: 

- ak mesačný príjem žiadateľa a každej ďalšej osoby, ktorá je odkázaná s výživou na osobu 

žiadateľa a žije s ním v spoločnej domácnosti, nedosahuje výšku príjmu životného minima v 

čase podania žiadosti. Splnenie podmienok uvedených v tomto ustanovení je žiadateľ povinný 

hodnoverne preukázať. Ak pre správcu dane nie sú predložené doklady postačujúce, môže na 

základe výzvy žiadať od poplatníka doloženie iných dokladov, preukazujúcich splnenie 

podmienok uvedených v ods. 1 písm. a) tohto ustanovenia. Ak sú splnené podmienky na 

zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona, správca dane zníži vyrubený poplatok najviac o 

50 %. 

2. Odstránenie tvrdosti zákona formou úplného odpustenia úhrady vyrubeného poplatku alebo 

jeho zvyšku sa uplatní výnimočne, pri preukázaní mimoriadne vážnych dôvodov (napr. živelná 

pohroma a pod.). 



§ 7 

Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnom 

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

nariadenie obce Bešeňov č. 3/2015 v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bešeňov 

č. 5/2016. 

2. Daňové konanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

začaté  pred 1. januárom 2020 sa dokončí podľa  Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Bešeňov č. 3/2015 v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bešeňov č. 5/2016 o  

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pokiaľ všeobecne 

záväzný právny predpis neustanovuje inak. 

3. Na daňové povinnosti podľa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bešeňov číslo 3/2015 

v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bešeňov č. 5/2016 o   miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  a skutočnosti, ktoré nastali v čase jeho  

účinnosti sa vzťahujú doterajšie predpisy, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis 

neustanovuje inak. 

4. Obecné zastupiteľstvo obce Bešeňov sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení   uznieslo 

na svojom 5. zasadnutí, dňa  16.12.2019,  uznesením číslo 65.        

5. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020. 

 

V Bešeňove, dňa 16.12.2019 

 

Ing. Gabriel Timoranský, starosta 

 

 

 

 

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

vyvesený na úradnej tabuli dňa: 19.11.2019 

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

sňatý z úradnej tabule dňa: 5.12.2019 

vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 3/2019: neboli pripomienky 

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

odpady vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16.12.2019 

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

odpady sňaté z úradnej tabule dňa: 1.1.2020  


