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Obecné zastupiteľstvo Obce Klin nad Bodrogom na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 
67 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 582/2004 Z. z.“) vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej aj 
ako „VZN“) 
 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
 
a) podmienky ukladania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej 
len „miestny poplatok“) na území obce Klin nad Bodrogom, 
b) sadzbu poplatku, 
c) dĺžku obdobia na ktoré sa určuje poplatok, 
d) vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, 
e) ohlasovaciu povinnosť, 
f) splatnosť poplatku, 
g) spôsob, formu, miesto na zaplatenie poplatku, 
h) zníženie alebo odpustenie poplatku, podmienky, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia, 
odpustenia, alebo vrátenia miestneho poplatku 
i) ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku, ktoré sú uvedené v zákone č. 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku. 
 
2. Obecné zastupiteľstvo v Kline nad Bodrogom podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
ukladá s účinnosťou od 1. januára 2020 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
(ďalej len“ poplatok“). 
 
3. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, 
použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu. 
 

Článok 2 
Miestny poplatok za komunálne odpady 

 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí: 
 
-  za činnosť nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným 
komunálnym odpadom, 
- za triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť, 
- za náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, 
na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť, 
- za náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (ďalej len 
„poplatok za odpad“), 
- za drobný stavebný odpad okrem elektroodpadov, biologicky rozložiteľného kuchynského a 
reštauračného odpadu a drobného stavebného odpadu, ktoré vznikajú na území obce. 



Článok 3 
Poplatník 

 
1. Poplatok platí poplatník, ktorý je : 
 
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, 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 na iný účel ako na podnikanie, 
 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
na účel podnikania. 
 
● Ak má osoba podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný 
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. 
● Ak má osoba podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný 
pobyt alebo, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva rodinný dom, chalupu, nebytový 
priestor, pozemnú stavbu súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na 
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. 
● Ak má osoba podľa čl. 3 písm. a) nariadenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne 
je podľa čl. 3 písm. c) nariadenia fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania 
je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú 
prevádzkáreň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. 
 
2. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho 
vzťahu s poplatníkom podľa čl. 3 ods. 1 tohto nariadenia, ak na jeho základe 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 e 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. 
 
3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec 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“). 
 
4. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za 
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 
 
5. Ak viacero poplatníkov podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia 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 nesmie 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 obci. 
 

Článok 4 
Určenie poplatku 

 
1. Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka (ďalej „určené obdobie“). 
 
2. Poplatok sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas 
ktorých má, alebo bude mať poplatník trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých 
nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený užívať. 

 
Článok 5 

Sadzba poplatku 
 
1. Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku pri frekvencii 26 vývozov za kalendárny rok 
 
2. Sadzba poplatku sa určuje takto: 
 
a) pre fyzickú osobu: 
 

 0,03835 € / 1 osoba / kalendárny deň, t.j. 14,00 € / 1 osoba / 1 rok 
 

v určenom období, počas ktorých má, alebo bude mať v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v 
rodinnom dome, bytovom dome či inej budove alebo jej časti, kde je prihlásený na trvalý alebo 
prechodný pobyt (ďalej len „budova“) alebo užíva, prípadne bude užívať rodinný dom či budovu na 
iný účel ako na podnikanie. 
 
Pôvodca odpadu je povinný triediť komunálny odpad do zberných nádob na to určených. 
Zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad si zabezpečujú pôvodcovia odpadu na vlastné 
náklady. 
 
Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec, pri znehodnotení nádoby alebo jej 
strate je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba 
musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti. 
 
Počet zberných nádob a ich vývoz je určený na počet osôb, pričom platí, že: 
- 1 až 4 osoby v domácnosti majú nárok na 1 zbernú nádobu s obsahom 110 l 
- 5 až 8 osôb v domácnosti má nárok na 2 zberné nádoby s obsahom 110 l 
- 9 a viac osôb má nárok na 3 zberné nádoby len na základe rozhodnutia obecného úradu 
 
V prípade väčšieho množstva komunálneho odpadu si poplatník na obecnom úrade zakúpi vrece na 
odpad s označením zberovej spoločnosti v cene 2,00 €. 
b) pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa platí poplatok za: 
 
- jednu nádobu v objeme do 120 l ........................................ 40,00 € za kalendárny rok 
- jednu nádobu o objeme od 121 l do 240 l .......................... 80,00 € za kalendárny rok 
- jeden kontajner o objeme od 241 l do 1100 l ....................400,00 € za kalendárny rok 
 



3. Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku 0,010 € za kilogram drobných stavebných 
odpadov bez obsahu škodlivín. 
 
4.Uvedený poplatok bol vypočítaný ako podiel jedného obyvateľa, resp. užívateľa nehnuteľnosti na 
celkových nákladoch obce za vývoz TKO za predchádzajúci rok. 
 
5. Ak pri kontrole obec zistí, že nádoby nie sú vyhovujúce, resp. nepostačujú na množstvo 
produkovaného komunálneho odpadu, nariadi poplatníkovi primeraný druh nádoby (resp. 
kontajnera) alebo počet vývozov. 
 
6. Vyvážajú sa len plné zberné nádoby, nádoby naplnené do polovice alebo obsahujúce odpad, ktorý 
patrí medzi triedené zložky, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad nebudú vyvezené! 

 
7. Zberné nádoby musia byť vyložené na dostupnom mieste, aby bolo zrejmé, že ich treba vyviesť. 
 

Článok 6 
Oznamovacia povinnosť 

 
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti platiť poplatok alebo odo dňa, keď 
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia 
určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť 
obci: 
 
a) svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu 
(ďalej len „identifikačné údaje“); 
Ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ – názov alebo obchodné meno, sídlo alebo 
miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby 
 
b) uviesť údaje, rozhodujúce na určenie poplatku 
 
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona č. 528/2004 Z. z.; 
 
d) spolu s oznámením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; 
 
e) ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku , aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie 
alebo odpustenie poplatku. 
 
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v 
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto 
nastali. 
Oznámenie je poplatník povinný vykonať osobne na obecnom úrade v Kline nad Bodrogom 
písomne, alebo elektronicky na e-mailovú adresu obce: klinb@stonline.sk 
 
3. Poplatník je oprávnený podať obci oznámenie 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. 
 
4. Ak obec sama alebo na základe oznámenia podľa čl. 6 ods. 1 tohto VZN zistí, že nastala 
skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo, že nastali 
skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, 
obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali. 



 
Článok 7 

Vznik poplatkovej povinnosti a platenie poplatku 
 
1. Poplatková povinnosť vzniká: 
 
a) u fyzickej osoby dňom nahlásenia trvalého alebo prechodného pobytu na evidencii obyvateľstva, 
prípadne dňom, kedy začne skutočne nehnuteľnosť užívať na iný účel ako na podnikanie, 
 
b) u právnickej osoby dňom, kedy nastane užívanie nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie, 
 
c) u podnikateľa dňom, kedy nastane užívanie nehnuteľnosti na účely podnikania. 
 
2. Rozhodujúcim obdobím je: 
 
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, 
ktorú užíva alebo je oprávnený užívať, svoju činnosť alebo 
 
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca 
týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa čl. 6 tohto 
VZN o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti. 
 
3. Poplatok vyrubí obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok 
je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  Ak vznikne poplatková 
povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím 
začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak 
poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok 
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. 
 
4. Poplatok možno platiť: 
 
a) bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu: SK20 0200 0000 0000 1902 6622 
 
b) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Kline nad Bodrogom, 
 
c) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet obce. 
 
5. Poplatník si po zaplatení miestneho poplatku prevezme samolepku, ktorú si nalepí na zbernú 
nádobu. 
 

Článok 8 
Zánik poplatkovej povinnosti 

Vrátenie poplatku 
 
1. Ak nastane skutočnosť zakladajúca zánik poplatkovej povinnosti, je poplatník povinný túto 
skutočnosť oznámiť obci najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy skutočnosť zakladajúca zánik 
poplatkovej povinnosti nastala. 
 
2. Ak nastane skutočnosť uvedená v odseku 1, poplatková povinnosť zaniká dňom ktorým táto 
skutočnosť zanikne. 



3. Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok 
vyrubený rozhodnutím a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 
časti , je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia 
dodatočného rozhodnutia, alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od 
skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. 
 
4. Doklady preukazujúce splnenie podmienok na vrátenie poplatku, alebo jeho pomernej časti: 
 
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu 
- potvrdenie o ukončení prechodného pobytu 
- kópia úmrtného listu 
 
Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,00 €. 
 

Článok 9 
Zníženie alebo odpustenie poplatku 

 
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok zníži o 50% zo sadzby poplatku, ak 
poplatník obci bez pochybností preukáže, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiava 
alebo nezdržiaval na území obce. 
Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti hodnovernými dokladmi, ktorými sú: 
 
- potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období 
vykonáva prácu v inej obci v SR alebo v zahraničí, kde je súčasne ubytovaný s uvedením počtu dní, 
- pracovná zmluva, potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry, 
- potvrdenie o návšteve školy v inej obci/meste v SR spolu s dokladom o ubytovaní. 
 
Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, ako dlho sa poplatník v určenom období nezdržiava 
alebo nezdržiaval na území obce. 
 
2. Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok odpustí, ak poplatník preukáže bez 
pochybností, že 365 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nedržiaval na území obce. 
Podmienkou odpustenia je predloženie hodnoverných dokladov, ktorými sú: 
 
- doklad o dlhodobom pobyte v zahraničí (pracovná zmluvy, potvrdenie zamestnávateľa, že 
poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí, pracovné povolenie), 
- doklad miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí s dokladom o ubytovaní, 
- potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci na území SR, 
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb (detský 
domov, domov sociálnych služieb, domov dôchodcov), 
- potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni, 
- potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody. 
 
Podklady je možné nahradiť čestným prehlásením. 
 
3. V prípade, že podklady budú predložené v inom ako slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, 
poplatník doloží aj preklad príslušného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad) podpísaný 
poplatníkom 
 
4. Podklady sa predkladajú každoročne pre príslušný kalendárny rok. 
 
5. Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh zníženia alebo odpustenia poplatku. 



Článok 10 
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Klin nad Bodrogom schválilo obecné zastupiteľstvo v 
Kline nad Bodrogom na svojom zasadnutí dňa: 30.12.2019 uznesením č. 27/2019. 
 
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší len VI.časť (§ 32 - § 37) VZN č. 3/2016 o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klin nad 
Bodrogom. 
 
3. Daňové konanie začaté pred 15. januárom 2020 sa dokončí podľa doterajších predpisov. 
 

Článok 11 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 15. januára 2020. 
 
 
 
Je  dôležité aby sme začali produkovať menej komunálneho odpadu a začali lepšie triediť 
odpad (najmä papier, plasty, sklo, kovové obaly a tetrapaky). Čím viac budeme odpad triediť, 
tým viac budeme šetriť prostriedky obce a môžeme ich efektívnejšie využiť na prospešné 
ciele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    ------------------------------------------- 
                                                                                                                           Ján Iski 
                                                                                                                       starosta obce 


