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Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) 
 

vydáva 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 2/2020, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

(Dodatok č. 1) 
 

§ 1  
 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Abrahámovce č. 
2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne: 
 

- § 1 znie nasledovne: 
 

Poplatok sa platí za 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa § 77 
odseku 2 písm. b) a c) zákona, 

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov, od poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona, 

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a, 

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu, 
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený 

množstvový zber drobného stavebného odpadu. 
 

- § 2 ods. (2) znie nasledovne: 
 

(2) Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 
poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa 
odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať 
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom je len raz a poplatok 
platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 
1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1 písm. c) 
fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého 
pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, 
poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak poplatník 
nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na území obce užívať alebo 
užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz. To neplatí, ak sa na 
poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce. 

 
- § 5 ods. (2) znie nasledovne: 

 
(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, keď 
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tieto nastali. Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa nepovažuje 
uplatnenie nároku na zníženie a odpustenie poplatku. 

 
- § 7 ods. (3) znie nasledovne: 

 
(3) Každý poplatník, alebo ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, 

tak ich zástupca, je povinný si v termíne najneskôr do 31.1. bežného roka v pokladni 
obecného úradu vopred zakúpiť minimálny počet žetónov na daný kalendárny rok: 

 

Poplatník 
Povinný minimálny počet 

žetónov na kalendárny rok 

zástupca domácnosti s počtom členov 1-2 10 

zástupca domácnosti s počtom členov 3-5 16 

zástupca domácnosti s počtom členov 6 a viac 22 

poplatník užívajúci nehnuteľnosť na území obce, ktorá 
neslúži na trvalé bývanie (napr. chata, záhradný domček 
a pod.) 

4 

poplatník, ktorým je právnická osoba alebo fyzická 
osoba-podnikateľ 

16 

 
(2) Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Abrahámovce č. 2/2019 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vrátane ich číslovania, 
ostávajú nezmenené. 
 

§ 2  
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Abrahámovce dňa 9.12.2020 
uznesením č. 35/2020. 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021. 
 
 
 
 
 
 

..................................... 
Ing. Stanislav Lapko 

starosta 


