
 Obec Studienka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, 
§ 16 ods. 2, § 17  ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona 582/2004 
Z.z. o miestnch daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení novely vydáva 
                                                                                         
                                        
                                    VZN    č.2/2017 
                                                  
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za  
komunálne odpady  na území obce Studienka. 
 
 
 
              Miestny poplatok za komunálne odpady.           
 
 
                                                                    §1 
 
 
 (1)Miestny poplatok za komunálne odpady  ( ďalej len poplatok ) sa platí za    
komunálne odpady, ktoré vznikajú na území obce Studienka.  
                 Odpady, ktoré vznikajú na území obce :   
                komunálny odpad netriedený- spoplatnený  zvoz - nádoby 
                separovaný odpad – zdarma zvoz, plasty vrecia, sklo nádoby, papier nádoby 
                biologicky rozložiteľný odpad – každá prevádzka a domácnosť rieši sama 
                drobný stavebný odpad, drevený odpad (nábytok,,dvere atď.), železo, elektro, 
                nadrozmerný odpad  – zberný dvor  
 
 (2)Poplatok platí poplatník, ktorým je :  
 
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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 trávnatý 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, 
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na   
    území obce na iný účel ako na podnikanie,  
c/ podnikakateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na     
    území obce na účel podnikania, poplatok len za komunálny odpad, separovaný odpad si 
    rieši každý sám zmluvne s organizáciou, ktorá vyváža tento odpad.  
 
 (3)Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný 
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2, písm. a/ v obci 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne  je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného 
pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstevný zber.  
 (4)Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 
právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods. 2, ak na jeho základe  



 a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to 
určenom ,  
 b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,  
 c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo 
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosti , ktorú má právo užívať alebo ju užíva 
aj poplatník alebo 
 d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre 
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby vrámci výkonu svojej činnosti a pri tejto 
činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.  
 (5)Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení, poplatok od poplatníka 
v ustanovenej výške pre obce 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, ak nedošlo k určenou zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov 
a alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,  
 b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej 
len platiteľ) 
 6)Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.  
 7)Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2, písm a)  žije v spoločnej domácnosti , plnenie 
povinnností 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 SR alebo je 
nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba , ktorá za iného plní povinnosti 
poplatníka, povinná oznámiť obci. 
 8)Poplatková povinnosť  vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2.  
 
 
                                                                  § 2 
                                                              
 
                                                         Sadzba poplatku  
 Sadzba poplatku je : 

 1. sadzba poplatku pre fyzickú osobu s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom je 
           stanovená vo výške : 25,- € za osobu na kalendárny rok. Táto sadzba zahŕňa možnosť 
           využiť zberný dvor a nádoby na separovaný odpad,( sklo, papier, plasty a šaty) 

     Poplatok zahŕňa vývoz 120 litrov odpadu na osobu 13 x ročne. 
                              
2. sadzba poplatku pre fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená 
     užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu /neobývaný dom, chalupa,      
     chata, rekreačný domček/, alebo jej časť, objekt, ktorý nie je stavbou, 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 stanovená  vo výške 50,- € na rok za nehnuteľnosť.    
     Poplatok zahŕňa vývoz 120 litrov odpadu každý druhý týždeň, čiže 26 x ročne na  
     nehnuteľnosť. 
3. sadzba poplatku pre podnikateľské subjekty, ktoré sú zaradené do systému  
    množstvového zberu odpadu je závislá od veľkosti nádoby a frekvencie jej vývozu     



    nasledovne: 
    objem nádoby                 počet vývozov za rok               sadzba poplatku v €/vývoz 
    120  l                                                26                               ročne 50,- €    
     240  l                                               26                               ročne 100,- € 
    1 100 l                                              26                               ročne 500,- € 
 

      
 
                                                           
                                                       
 
                                                           § 3 
                                                  
                                                Určenie poplatku 
 
l. Obec určuje poplatok na obdobie jedného kalendárneho roka /365 dní/ ako súčin 
   sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo        
   bude mať občan v obci trvalý alebo prechodný pobyt vo výške : 0,068493 € osoba a deň 
    krát 365 dní t.j.  25,- € za osobu na rok. 
    
2. Obec určuje poplatok na obdobie jedného kalendárneho roka /365 dní/ ako súčin 
    sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období pre fyzickú alebo      
    právnick osobu, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový    
    priestor, pozemnú stavbu /neobývaný dom, chalupa, chata, rekreačný domček/, alebo jej 
    časť, objekt, ktorý nie je stavbou, záhradou, 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, vo výške  0,136986 € za  nehnu-        
    teľnosť denne, t.j. 50,- € za rok. 
3. Pri množstvovom zbere obec určuje pre právnické osoby a fyzické osoby –    
    podnikateľov poplatok na obdobie jedného kalendárneho roka /365 dní/ ako súčin počtu     
    vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú  platiteľ užíva. 
4. Pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore vo vlastníctve obce, ktorého    
    nájomcom je právnická alebo fyzická osoba-podnikateľ, platiteľ platí poplatok     
    stanovený nájomnou zmluvou. 

                              
                         
                                                    § 4 
 
            Uľavy  a oslobodenia                  
 

   Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti  v jednotlivých prípadoch poplatok         
znížiť alebo môže poplatok odpustiť na základe písomnej žiadosti nasledovne: 
 
1. občan s ťažkým zdravotným postihnutím môže požiadať o 25%-nú úľavu. Žiadateľ 
o úľavu sa musí preukázať platným dokladom o priznaní preukazu občana s ťažkým 
zdravitným postihnutím, ktoré je 70 %.Úľava sa poskytuje za obdobie kalendárneho roka.  
2. Študent v zahraničí môže požiadať o 100%-nú úľavu. Žiadateľ o úľavu musí predložiť 
potvrdenie o návšteve školy.  
  



3. Poplatník na zahraničnom pobyte trvajúcom dlhšie ako 3 mesiace /pracovný alebo 
študijný pobyt/.Žiadateľ je povinný predložiť hodnoverný doklad /potvrdenie školy, 
pracovné povolenie a pod./.Poplatník , ktorý preukáže, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je 
oprávnený užívať, viac ako 3 mesiace. Žiadateľ je povinný predložiť potvrdenie od 
zamestnávateľa, že viac ako 3 mesiace sa zdržiaval v zahraničí – pracovná zmluva alebo 
potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení. Zľava sa určí ako adekvátna časť 
podľa dĺžky pobytu.  

     4. Úľava na poplatku môže byť poskytnutá iba občanom s trvalým pobytom v obci.   
 
 
                             
                                                               §5 
 
                                                Oznamovacia povinnosť 
 
1. Noví poplatníci sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do 1 mesiaca odo     
    dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku. 
2 .Poplatníci sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne   
    určenie výšky poplatku, a to najneskôr do 1 mesiaca odo dňa , keď táto skutočnosť     
    nastala. 
 
                                                                §6 
                            
                                                  Spôsob vývozov odpadu. 
 
1. V obci je zabezpečený vývoz komunálneho odpadu každé 2 týždne, t.j. 26 x ročne. 
2. Vývoz smetnej nádoby bude zabezpečený len vtedy, ak bude táto nádoba označená 

plombou. Plomby budú podľa objemu nádoby farebne rozlíšené    
3. Každá domácnosť pri uhradení poplatku dostane podľa priloženej tabuľky počet 

plomb na ktoré má nárok na celý rok. Plomba bude platiť od 1.3. bežného roka 
do 28.2. budúceho roka.  

4. V prípade, že domácnosti nebude stačiť nárokované množstvo, môže si počas roka 
dokúpiť plomby na ďalší vývoz, alebo vrece na jednorazový vývoz.  

5.  Cena dokupovanej plomby, alebo vreca na jednorazový vývoz bude 2,- € .    
                                                  
 
 
                                                             §7 
 

                                                       Splatnosť poplatku 
 
1 .Poplatok za komunálny odpad je splatný do 15.02.bežného roka,  po zaplatení poplatku  
budú platcovi vydané plomby na smetnú nádobu na celý rok podľa prepočtu . 
2. Plombu je občan povinný pripnúť na smetnú nádobu, v prípade, ak nebude smetná 
nádoba v deň vývozu označená plombou, nebude po 1.3. táto vyvezená. 

      3 .Nový poplatník zaplatí alikvótnu časť poplatku do 14 dní odo dňa vzniku povinnosti  
    platiť poplatok. 
4 .Poplatník odvádza poplatky správcovi poplatkov – obci Studienka týmito spôsobmi: 
    a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu v Studienke  
    b/ poštovou poukážkou  



    c/ prevodným príkazom na účet obce Studienka č. 3203667001/5600 v Prima banke      
       Malacky     IBAN SK38 5600 0000 0032 0366 7001 
 
 
                                                                        
 
                                                                  § 8 
                                                   Záverečné ustanovenia 
   
 Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 28/2016 zo dňa 15.12.2016 
Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.2/2015 
Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  1.1.2017 
 
 
V Studienke dňa 16.12.2016 
 
 
 
    
 
        Tabuľka prepočtu nároku na množstvo plomb na komunálny odpad. 
 
 
Počet členov               nádoby              počet                počet 
 v domácnosti            M – 120 l            vývozov            plomb 
                                   V – 240 l 
  
         1                           M                     13                    13 
          
         2                           M                    26                     26 
                                      V                     13                     13    
 
         3                      M + M               26 + 13              26 + 13 
                                 V + M                13 + 13              13 + 13       
                                    

              4                           V                       26                      26 
 
        5                      V + M                26 + 13             26 + 13 
                               
        6                      V + M                26 + 26             26 + 26 
                                V + V                 26 + 13             26 + 13  
                                  
        7                      V + M + M        26 + 26 + 13      26 + 26 + 13 
                                 V + V               26 + 20               26 + 20   
                  
                                                                                                                                                                        
 
 
 


