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Obec Ardanovce v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení noviel, § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v y d á v a 
pre obec Ardanovce všeobecne záväzné nariadenie č. 12020 o miestnom poplatku za  

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

                                                                            Článok 1 
§1 

Základné ustanovenia 

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne  

       odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

2.   Poplatok platí poplatník, ktorým 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. 

3.    Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vyberaný 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 mesto (ďalej len 

platiteľ). 

  Článok 2 

§2 

Vymedzenie základných pojmov  

(1) Pôvodca odpadu je každý, ktorého činnosťou vzniká komunálny odpad1) a je poplatníkom 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  podľa osobitného predpisu.2)   

(2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má komunálny odpad v držbe.3 

(3) Systém zberu je spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu na území obce, spôsob 

triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. 

(4) Zložka komunálneho odpadu je časť komunálneho odpadu, ktorú možno mechanicky oddeliť 

a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje 

 
1) § 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2) § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
3) § 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.  
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za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré 

možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

(5) Zložkami komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu zavedeného na území obce sa 

rozumejú: 

a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, ako sú 

papier, sklo, plasty, kovy a kompozitné obaly na báze lepenky 

b) biologicky rozložiteľný komunálny odpad:  

1. kuchynský odpad z domácností 

2. odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov, napríklad odpad z údržby 

zelene, ako je lístie, tráva, konáre (ďalej len „odpad zo záhrad“) 

 

§3 

Zber triedeného odpadu z papiera, skla, plastov, kovov a kompozitné obaly na báze lepenky 

(1) Zberné nádoby/kontajnery na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy a kompozitné obaly na báze 

lepenky) sú farebne rozlíšené nasledovne: 

a) modrou farbou pre papier s objemom 1 100 litrov, 

b) zelenou farbou pre sklo s objemom 1 100 litrov, 

c) žltou farbou pre plasty - vrecia 

d) červenou farbou pre kovy s objemom 1 100 litrov, 

e) oranžovou farbou pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky s objemom 1 100 

litrov. 

(2) Každá zberná nádoba/kontajner je označená štítkom s údajmi o tom, pre ktorý odpad z obalov 

a odpad z neobalových výrobkov je určená. V súlade s textom na štítku sa do farebne 

rozlíšených zberných nádob/kontajnerov ukladajú tieto odpady: 

        a) do zbernej nádoby/kontajnera modrej farby: čistý papier, ako sú noviny, časopisy, katalógy,   

    reklamné letáky, zošity, knihy, kancelársky papier, aj skartovaný, poskladané obaly z tvrdého    

     kartónu alebo vlnitej lepenky, 

b) do zbernej nádoby/kontajnera zelenej farby: biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti 

(poháre, fľaše, a pod.), sklenené črepy, 

       (c) do zbernej nádoby- vriec žltej farby, ktorá je určená na zber plastov: stlačené PET fľaše    

                     neznečistené chemikáliami a olejmi, fólie, tégliky, iné stlačené plastové obaly, plastové     

                  obaly z mlieka a iných nápojov, kombinované viacvrstvové obaly, fólie kombinované  

                  s inými materiálmi, kovové obaly, konzervy, plechové obaly z nápojov, 

 

            d) do zbernej nádoby/kontajnera červenej farby, ktorá je určená na zber viacvrstvové        

                 kombinované materiály na báze lepenky: kovové obaly, konzervy, plechové obaly                           

                 z nápojov, 
              

              e) do zbernej nádoby/kontajnera oranžovej farby, ktorá je určená na zber viacvrstvové    

                kombinované materiály na báze lepenky: nápojové kartónové obaly. 

(3) Do triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 

s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky) 

nepatria asfaltovaný a dechtovaný papier, mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, 



 

 

samoprepisovací a voskovaný papier, hygienické potreby, použité plienky, keramika, drôtené a 

lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, autosklo, zrkadlá, porcelán, televízne obrazovky, 

počítačové monitory, sklo s obsahom chemických látok, horniny, obaly s obsahom 

nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, farieb, motorových olejov a pod.), novodurové 

rúrky a odpady obdobného charakteru, podlahové krytiny, guma, molitan, alobal, kovové obaly 

kombinované s iným obalom. 

 

§4 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

 

(1) Na území obce sa pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu a vlastníkov alebo správcov 

nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob uplatňuje 

intervalový systém zberu. 

 

(2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 

zabezpečuje oprávnená firma, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s 

obcou. 

 

(3) Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových nádob: 

– kontajner napr. 110 l na zmesový komunálny odpad,  

 

(4) Počet a typ zberných nádob a interval odvozu zmesového komunálneho odpadu:  

a) každý pôvodca zmesového odpadu je povinný používať typ zberných nádob na zmesový 

odpad zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie, 

b) pre pôvodcov zmesového odpadu, je minimálny počet nádob 1ks. Interval odvozu sa 

zabezpečuje jedenkrát za dva týždne.  

 

 

§5 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

 

(1) Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:  

- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný 

odpad,  

- kuchynský odpad,  

 

(2) Medzi zelený biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad 

zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, 

zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.  

 

(3) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové 

a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, 

trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, 

potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a 

v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované 

zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho 

pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských 

kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok 

zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod.. 

 

(4) Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, 

časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.  

 



 

 

(5) Obec zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný   

            kuchynský odpad na svojom území pre obyvateľov obce nasledovne: 

- na základe cenovej ponuky od firmy EK – FARM s.r.o., schválenie obecným zastupiteľstvom 

zo dňa 04.12.2020 

- firma zabezpečí 1 ks 120 L nádoby 

- obyvatelia budú do 120 L nádoby nosiť kuchynský odpad podľa potreby 

- frekvencia odvozu 1 krát za 14 dní 

- dezinfekcia 1 ks 120 L nádoby po každom vývoze 

           Služby budú zabezpečené od 1.1.2021 po podpise zmluvy po podpise zmluvy s obcou. Poplatky    

            za tieto služby budú premietnuté v poplatku za zmesový komunálny odpad. 

 

                                                                          §6 

Sadzba poplatku 

 

         1. Sadzba poplatku na obdobie jedného kalendárneho roka je: 

a) fyzická osoba: 0,05753 € za osobu a kalendárny deň /21,00 € na osobu a rok/, za tento 

poplatok dostane fyzická osoba 8 ks žetónov. V prípade potreby väčšieho množstva 

žetónov si môže v priebehu roka každá fyzická osoba s trvalým pobytom v obci 

dokúpiť ďalšie žetóny za 2 € za 1 ks žetónu. 

b) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba: 0,11 € za osobu a kalendárny deň 

/40,00 € na osobu a rok/, za tento poplatok dostane právnická osoba a fyzická osoba – 

podnikateľ 12 ks žetónov, 

c) pre fyzické osoby, ktoré majú v obci nehnuteľnosť ale nie sú prihlásení k trvalému 

ani k prechodnému pobytu a zdržiavajú sa v obci viac ako 30 dní 3 € za 1 ks žetónu 

a fyzické osoby, ktoré majú v obci nehnuteľnosť a nie sú prihlásení k trvalému ani k 

prechodnému pobytu 3 € za 1 ks žetónu. 

d) fyzická osoba: 0,03078 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu 

škodlivín. 

Poplatník platí (odvádza) poplatky správcovi poplatkov – Obci Ardanovce týmito spôsobmi 

 

 

• v hotovosti oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení poplatku na Obecnom úrade v 

Ardanovciach, 

 

• bankovým prevodom na bankový účet Obce Ardanovce č. účtu 

             I B A N : SK16 0200 0000 0000 2102 8192 



 

 

§7 

     Ohlasovacia povinnosť 

1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho  

      odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona do jedného mesiaca: 

a) od vzniku povinnosti platiť poplatok, 

b) odo dňa kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej 

povinnosti. 

2. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácnosti 

(tzv. platiteľ) je povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť údaje za každého 

poplatníka, za ktorého plní poplatkovú povinnosť, a ktorý v nehnuteľnosti má trvalý, resp. 

prechodný pobyt alebo užívateľ alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosti platiteľa. 

3. Poplatník – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ podľa § 77 ods. 2Ľ písm. c) 

zákona je povinný správcovi poplatku nahlásiť počet zamestnancov. 

4. Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý má uzavretú zmluvu na odvoz a 

zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu s firmou 

zabezpečujúcou jeho odvoz, doloží zmluvu o odvoze komunálneho odpadu. 

§8  

Vyrubenie poplatku 

Správca poplatku vyrubí poplatníkovi poplatok rozhodnutím. Ak poplatník preukáže, že 

využíva množstvový zber, správca poplatku poplatok rozhodnutím nevyrubí. 

§9 

     Splatnosť poplatku 

1. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane alebo prevodom z účtu 

v peňažnom ústave. 

 
                       §10 

  Zníženie poplatku 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak 

mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie 

podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce na iných daniach a poplatkoch, musí zaniknúť dôvod 

spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého, resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania 

nehnuteľností a pod. ), 

b) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, 

c) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o 

zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní alebo čestné  

prehlásenie poplatníka. 



 

 

3. V prípade že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k 

dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. 

4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. 

príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné 

doklady podľa ods. 2, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 

§11 

Odpustenie poplatku 

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi 

dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Obce Ardanovce. 

2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 

počet dní pobytu poplatníka mimo Obce Ardanovce, a to napr.: 

a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 

b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti 

pobytovou formou, 

c) doklady preukazujúce dlhodobý pobyt mimo obce alebo v zahraničí. 

3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku je potrebné k 

dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. 

§12 

Postup obce proti tvrdosti zákona 

 

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

Článok 3   

Záverečné ustanovenia 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Obce Ardanovce č. 2/2019 o dani z 

nehnuteľností a o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2020. 

2. Poplatník označí platbu – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 

variabilný symbol – uvedené v rozhodnutí, 

konštantný symbol – 0558 – bezhotovostný platobný styk 

3. Miestne dane a miestny poplatok môže daňovník alebo poplatník uhradiť : 

a) bezhotovostným prevodom na účet obce Ardanovce, vedený vo VÚB banka a.s., pobočka 

Topoľčany 

IBAN : SK16 0200 0000 0000 2102 8192 
b) v hotovosti do pokladne Obecného úradu Ardanovce 

c) poštovou poukážkou. 

4. Obecné zastupiteľstvo v Ardanovciach sa uznieslo na tomto VZN o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021 uznesením č. 59/2020. 

V Ardanovciach dňa 18.12.2020 

     Maroš Barta 
     starosta obce
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