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ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Rohove, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) a 

ustanovenia § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenia §77 a nasl. ustanovení , v znení 

neskorších predpisov zákon č. 335/2022 Z. z. (ďalej aj len ako „novela“). Ním sa mení a 

dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady(d'alej len „zákon"), sa dňa  15. decembra 2022 uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady (d'alej len „VZN"). 

 Základné ustanovenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady sú uvedené zákone. Tieto ustanovenia upravujú okrem iného pojmy: 

 daňovník dane z nehnuteľností, 

 predmet dane z nehnuteľností, 

 základ dane z nehnuteľností, 

 základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne 

záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, 

 oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, 

 vznik a zánik daňovej povinnosti, 

 povinnosť predkladania daňového priznania, 

 vyrubenie dane a platenie dane, 

 minimálna ročná sadzba dane. 

 

ČLÁNOK I 

Sadzba poplatku 

 

Obec Rohov určuje sadzbu poplatku za zmesový komunálny odpad na rok 2023 (ďalej len 

„ZKO“) pre fyzickú aj právnickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Rohov 

nasledovne: 

1. sadzba poplatku za jeden kilogram skutočne vyprodukovaného komunálneho odpadu v 

domácnosti na rok 2023 je stanovená vo výške 0,195 €, 

2. sadzba poplatku za opotrebenie zbernej nádoby je stanovená vo výške 0,23 € za jeden  

dm3 využitého objemu nádoby na ZKO   

 

 



 
 

Sadzba poplatku za odobratie a zvoz drobného stavebného odpadu pre fyzickú alebo 

právnickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Rohov je stanovená vo výške 

0,15 € za kilogram odovzdaného drobného stavebného odpadu. 

 

Článok II 

Určenie preddavku na poplatok 

Obec Rohov určuje preddavok na poplatok za zvoz ZKO pre fyzickú a právnickú osobu s 

trvalým  pobytom v obci na rok 2023 ako súčin sadzby poplatku, počtu vývozov a objemu 

zbernej nádoby, pričom za objem zbernej nádoby sa považuje skutočné množstvo 

vyprodukovaných komunálnych odpadov v roku 2022 na základe váženia. 

Ak poplatník netriedi odpad a v jeho zbernej nádobe sa nachádzajú zložky, ktoré je možné 

vytriediť, bude upozornený. Túto kontrolu a evidenciu s fotodokumentáciou bude vykonávať 

zberová spoločnosť. V prípade, že bude upozornený nalepením samolepky na odpadovú 

nádobu trikrát za 6 mesiacov, výška poplatku pre nasledujúci kalendárny rok sa mu zvýši 

o 50% oproti základnej sadzbe stanovenej na nasledujúci kalendárny rok. 

 

Článok III 

Platenie preddavku na poplatok 
 
Obec na základe zákona určuje spôsob a lehotu zaplatenia preddavku na poplatok 
nasledovne:   

1. poplatník je povinný uhradiť preddavok podľa tohto VZN na základe vydaného 
Rozhodnutia, 

2. vyrubený preddavok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
Rozhodnutia, 

3. splatnosť preddavku je stanovená nasledovne: 
 jednorázovo do sumy 60,- Eur 
 nad 60,- Eur v dvoch rovnomerných splátkach: 

• 1. splátka do 31. marca 2023 
• 2. splátka do 30. septembra 2023 

     4.  poplatník zaplatí preddavok obci Rohov týmito spôsobmi: 
 hotovostne – do pokladne obecného úradu v Rohove, 
 bezhotovostne – poštovou poukážkou alebo prevodom na bankový účet obce  

 
 
 
 

 
 
 



Článok IV 
Vyúčtovanie preddavku poplatku 

 
 
1 Po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka 2023) obec vykoná zúčtovanie 

preddavku na poplatok na základe zákona najneskôr do 2 rokov od skončenia 

zdaňovacieho obdobia, za ktorý sa poplatok účtuje. 

2 Obec spočíta všetky náklady obce na činnosti nakladania s odpadom podľa zákona, 

ktoré obci vznikli v príslušnom zdaňovacom období. S tým účelom obec v priebehu roka 

vedie evidenciu skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu vyjadreného 

v kilogramoch za  celé zdaňovacie obdobie a za každú zbernú nádobu, ktorá je zapojená 

do systému váženého množstvového zberu komunálneho odpadu. Nádoba je označená 

jedinečným QR kódom.   

3 Obec vypočíta skutočné náklady na každú zbernú nádobu ako súčin skutočných 

jednotkových nákladov obce na činnosti nakladania s odpadom a skutočného 

odváženého množstva komunálneho odpadu. 

4 Výsledná suma  každého poplatníka –„domácnosť“  sa porovná so sumou zaplateného 

preddavku na poplatok. 

5 Takto určená výsledná suma sa  porovná so sumou zaplateného preddavku na poplatok. 

6 Ak skutočné náklady na poplatníka prevyšujú sumu zaplateného preddavku na poplatok 

poplatníkom, vzniká záporný rozdiel na poplatku; ak suma zaplateného preddavku na 

poplatok poplatníkom prevyšuje sumu skutočných nákladov na poplatníka, vzniká kladný 

rozdiel na poplatku. Vzniknutý kladný rozdiel na poplatku sa použije na úhradu 

preddavku na poplatok v bežnom zdaňovacom období. Ak vznikne záporný rozdiel na 

poplatku, obec vyrubí záporný rozdiel na poplatku rozhodnutím spolu s preddavkom na 

poplatok na bežné zdaňovacie obdobie. Vyrubený preddavok na poplatok spolu so 

záporným rozdielom na poplatku po zúčtovaní preddavku na poplatok sú splatné do 15 

dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok V 

Záverečné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Rohov 

na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2022 uznesením č. /2022 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia. 

Zároveň stráca účinnosť doteraz platné VZN č. 1/2021 a všetky jeho neskoršie doplnky. 

  

V Rohove, dňa 15. 12. 2022 

 
 
 
 
 
             
             Bc. Ján Kadič 
         starosta obce Rohov 
   
 
 

 


