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Obec Rakovice na základe § 6 ods. 1) Zákona SNR 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 zmien a doplnkov
a Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre
územie obce Rakovice toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 23/2021
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že s účinnosťou od 1.1.2022
ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 2 ods. 2
Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Rakovice.
§2
Poplatok
Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, biologicky
rozložiteľným komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a za náklady uvedené v §
77 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
§3
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za komunálne odpady je pre poplatníka, ktorým je 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, je vo výške:
0,0822 € za osobu a kalendárny deň (t.j. 30,003 € za osobu a kalendárny rok = 365
dní)
2. Sadzba poplatku za komunálne odpady je vo výške 0,0400 € za 1 liter pre poplatníka:
a) právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie
b) podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
3. Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín pre všetkých poplatníkov
je vo výške 0,078 € za 1 kilogram.
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§4
Určenie poplatku
1. Poplatok za komunálny odpad pre poplatníka uvedeného v § 3 bod 1 tohto VZN sa určí
ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých
má v obci poplatník trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť alebo je
oprávnený užívať nehnuteľnosť.
2. Poplatok za komunálny odpad pre poplatníka uvedeného v § 3 bod 2 tohto VZN sa určí
ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva
v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov.
3. Poplatok za drobné stavebné odpady pre množstvový zber podľa § 3 ods. 3 tohto VZN sa
vyberá na základe skutočného množstva drobného stavebného odpadu odovzdaného na
zbernom dvore – oplotený pozemok p. č. 70/3 v Obci Rakovice vedľa bytovky č. 210.
Poplatok za drobné stavebné odpady sa určí bez vyrubenia ako súčin hmotnosti drobného
stavebného odpadu a sadzby poplatku podľa § 3 ods. 3.
§5
Spôsob, forma a miesto uhradenia poplatku
1. Poplatok za komunálne odpady obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie
obdobie.
2. Poplatok za komunálne odpady je možné uhradiť:
a) bezhotovostným prevodom na účet obce vedený vo VÚB a.s. pobočka Piešťany, číslo
účtu: 14422212/0200, IBAN: SK10 0200 0000 0000 1442 2212, uvedenom
v rozhodnutí,
b) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet obce,
c) v hotovosti pri platbách do 300,00 eur do pokladne obce.
3. Poplatok za drobné stavebné odpady podľa § 3 ods. 3 sa uhrádza na základe skutočného
množstva drobného stavebného odpadu uvedeného na vážnom lístku, ktorý vystaví
zodpovedný pracovník pre preberaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore a je
možné ho uhradiť:
a) v hotovosti pri platbách do 300,00 eur do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce vedený vo VÚB a.s. pobočka Piešťany, číslo
účtu: 14422212/0200, IBAN: SK10 0200 0000 0000 1442 2212,
c) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet obce.
§6
Podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe žiadosti, ak mu
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže plnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce Rakovice
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik
práva na užívanie nehnuteľnosti, zrušenie prevádzky a pod.)
Podkladom pre vrátenie poplatku je splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 80 zákona č.
582/2004 Z. z.
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§7
Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku
1. Obec zníži sadzbu poplatku pre poplatníka uvedeného v § 3 ods. 1) tohto nariadenia na
základe žiadosti poplatníka, ak poplatník vytriedil určitý podiel zložiek komunálneho
odpadu. Zníženie bude určené podľa množstva vyprodukovaného zmesového komunálneho
odpadu (ZKO) na obyvateľa a rok podľa údajov zaevidovaných elektronickým evidenčným
systémom odpadov ELWIS za predchádzajúci rok. Množstvá ZKO vyprodukované za
predchádzajúci kalendárny rok budú podkladom pre uplatnenie nároku na zníženie a pre
uplatnenie nároku na zníženie sa berie do úvahy nápočet množstva vyprodukovaného
komunálneho odpadu za celých 12 mesiacov kalendárneho roka (t. z. poplatníkom obce
musí byť občan celý predchádzajúci rok). Nárok na zníženie bude mať každý obyvateľ
domácnosti podľa vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu.
Zníženie poplatku bude nasledovné:
a) poplatník, ktorý vyprodukoval za predchádzajúci kalendárny rok 0 – 20 kg ZKO, bude
mať nárok na zníženie poplatku o 75 % (pre každého člena domácnosti),
b) poplatník, ktorý vyprodukoval za predchádzajúci kalendárny rok 20,01 kg – 40 kg ZKO,
bude mať nárok na zníženie poplatku o 50 % (pre každého člena domácnosti),
c) poplatník, ktorý vyprodukoval za predchádzajúci kalendárny rok 40,01 kg – 60 kg ZKO,
bude mať nárok na zníženie poplatku o 25 % (pre každého člena domácnosti).
2. Obec poplatok za KO na základe žiadosti zníži o 10,00 eur na osobu a kalendárny rok, ak
poplatník správcovi poplatku preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiaval alebo nezdržiava na území obce Rakovice
z nasledovných príčin:
a) osoby, ktoré majú z dôvodu výkonu zamestnania na území SR prechodný pobyt mimo
územia obce alebo sú ubytované mimo územia obce.
(Zníženie poplatku si poplatník, resp. platiteľ, uplatňuje na základe písomnej žiadosti
a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená –
Potvrdenie o prechodnom pobyte, Pracovná zmluva, Nájomná zmluva a pod.)
b) študenti, resp. žiaci, ktorí denne študujú mimo obce Rakovice a ich štúdium je spojené
s ubytovaním v inom meste alebo obci
(Zníženie poplatku si poplatník, resp. platiteľ, uplatňuje na základe písomnej žiadosti
a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená –
Potvrdenie o návšteve školy, ak má škola sídlo mimo územia SR; Meno, priezvisko
a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ak má škola sídlo na území
SR a zároveň doloží potvrdenie o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu)
c) osoby, ktoré nemajú v obci trvalý pobyt, ale sú na území obce oprávnené užívať
nehnuteľnosť
(Zníženie poplatku si poplatník, resp. platiteľ, uplatňuje na základe písomnej žiadosti
a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená –
Potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste trvalého pobytu)
3. Správca poplatku na základe žiadosti poplatok odpustí, ak poplatník správcovi poplatku
preukáže, že sa v zdaňovacom období zdržiava na území obce Rakovice menej ako 30 dní.
4. Ak dochádza k súbehu úľav, poplatníkovi bude uplatnená iba 1 úľava a to tá, ktorá je pre
poplatníka výhodnejšia.
5. Všetky doklady / podklady k akémukoľvek odpusteniu alebo zníženiu poplatku je poplatník
povinný predložiť najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roka. V prípade, že
podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom kalendárnom období, je nutné
predložiť doklady pre zníženie za každé obdobie zvlášť.
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Neuplatnenie poplatkovej úľavy v stanovenej lehote má za následok zánik poplatkovej
úľavy.
6. Obec vráti poplatok za komunálny odpad alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa podkladov ustanovených
v tomto bode, ak poplatník:
a) prestane byť poplatníkom podľa § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.
(Vrátenie poplatku si poplatník, resp. platiteľ, uplatňuje do 30 dní odo dňa kedy prestane
byť poplatníkom na základe písomnej žiadosti a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na
základe ktorej je úľava uplatnená – Potvrdenie o pobyte v inej obci, meste, Potvrdenie
o prechodnom pobyte v inej obci, meste spolu s potvrdením o zaplatení poplatku,
Skončenie prechodného pobytu v obci, Zánik práva užívania nehnuteľnosti)
b) zruší podnikateľskú činnosť alebo činnosť právnickej osoby
(Vrátenie poplatku si poplatník uplatňuje do 30 dní odo dňa, kedy bola činnosť zrušená
na základe písomnej žiadosti a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je
úľava uplatnená – Výpisom príslušného živnostenského, obchodného alebo iného
registra)
c) zomrie v priebehu zdaňovacieho obdobia
(Vrátenie poplatku si pozostalí uplatňujú do 30 dní odo dňa úmrtia na základe písomnej
žiadosti a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená –
Úmrtný list. )
7. Obec poplatok za KO odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, na základe
podkladov ustanovených v tomto bode, že sa nezdržiava, alebo nezdržiaval na území obce:
a) Pobyt alebo práca v zahraničí
(odpustenie poplatku si poplatník, resp. platiteľ, uplatňuje na základe písomnej žiadosti
a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená – Potvrdenie
zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, Pracovná zmluva, Doklad
vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, Pracovné povolenie, Potvrdenie o zaplatení
poplatku a pod.) Pokiaľ je doklad v cudzom jazyku (s výnimkou českého), treba k nemu
doložiť aj preklad (nemusí byť úradne overený).
b) Umiestnenie v zariadení sociálnych služieb, výkon trestu odňatia slobody, umiestnenie
v nemocničnom alebo inom zariadení
(odpustenie poplatku si poplatník, resp. platiteľ, uplatňuje na základe písomnej žiadosti
a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená – Potvrdenie
o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, Potvrdenie zariadenia na výkon trestu, resp.
Právoplatné rozhodnutie o odsúdení s povinnosťou nástupu na výkon trestu, Potvrdenie
nemocničného, resp. iného zariadenia)
c) Uhradenie poplatku mimo trvalého pobytu
(Odpustenie poplatku si poplatník, resp. platiteľ, uplatňuje na základe písomnej žiadosti
a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená – Potvrdenie
o zaplatení poplatku mimo trvalého pobytu)
8. Podkladmi pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých
jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Rakovice
v danom zdaňovacom období. V prípade celoročného pobytu v zahraničí je odpustenie
poplatku v rodinnom dome podmienené vrátením zbernej nádoby.
9. Ak je potvrdenie v cudzom jazyku, je potrebné doložiť preklad (nemusí byť úradný).
Podklad je možné nahradiť čestným vyhlásením len vo výnimočných prípadoch.
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10. Ak si chce poplatník uplatniť odpustenie, prípadne zníženie poplatku, je povinný
každoročne správcovi poplatku predložiť písomnú žiadosť a aktuálne potvrdenie, resp.
doklad potvrdzujúci skutočnosť, na základe ktorého je úľava uplatnená.
11. Zníženie sadzby poplatku (zľavu) podľa bodu 1) a 2) paragrafu 7 je možné poplatníkom
poskytnúť len na základe žiadosti doručenej správcovi poplatku (Obci Rakovice) do 28.2.
zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona. Žiadosť je poplatník povinný doručiť na Obecný úrad Rakovice. Žiadosť
o poskytnutie zníženia sadzby podáva platiteľ poplatku za domácnosť a vzťahuje sa na
všetkých členov domácnosti.
12. V prípade, že má občan nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobie, nemá nárok na
poskytnutie úľavy.
§8
Záverečné ustanovenie
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Rakovice o miestom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2020
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené dňa 14.12.2020.
§9
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. 23/2021 bolo schválené dňa 14.12.2021 uznesením OZ č. 80/2021 a
nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022.

Dušan Daloš
starosta obce Rakovice
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