
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo  
č. 2/2014 

o miestnom poplatku a o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce  

 
Obecné zastupiteľstvo v Rakove na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
odpadoch“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“) 

 
ČASŤ I. 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 
 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
 

1. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto nariadením sa vyhlasuje za záväzný obecný 
systém na celom katastrálnom území obce Rakovo. 

2. Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí obci miestny poplatok. 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri 
predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, 
ustanovuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu 
jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako 
aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. 
 
 

 
§ 2 

 
Účel odpadového hospodárstva 

 
 

Účelom odpadového hospodárstva je: 
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu,  
b) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi  
získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),  
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a) alebo b),  
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné  
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom o odpadoch, ak nie je možný alebo účelný postup podľa 
písmena a), b) alebo c). 
 

 
 
 
 
 
 



§ 3 
 

Vymedzenie základných pojmov 
 
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie 
alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 
 2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad 
nachádza. 
3. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti 
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo 
fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich 
predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady 
z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu 
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného 
pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi 
sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú 
majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a 
ďalšej zelene na pozemkoch   právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 
4. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, pri 
ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani 
ohlásenie. 
5. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť, alebo viac nebezpečných 
vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch, napríklad: autobatérie, batérie – suché články, 
motorové oleje, žiarivky a pod.  
6. Elektroodpad z domácností sú opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, ktoré pochádzajú 
z domácností fyzických osôb. 
7. Separované odpady – triedenie TKO na jednotlivé zložky – papier, sklo, kovy, plasty,  
 textil, nebezpečný odpad. 
8.  Objemný odpad – je komunálny odpad, stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer 
zlikvidovať v zberných kuka 110 l nádobách,  1100 l, alebo keď ich množstvo presahuje   
objem, ktorý je možné zbernými nádobami vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu – 
intervalu vývozu. 
9.  Zberný dvor je objekt vo vlastníctve obce, ktorý prevádzkuje obec, kde môžu pôvodcovia/držitelia 
komunálneho odpadu bezplatne odovzdať vyseparované zložky komunálneho odpadu, objemné odpady, 
drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo zelene. 
10. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce 
Rakovo v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný na 
základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a 
ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie. 
 
 

§ 4 
Spoločné ustanovenia 

 
1.  Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne 
viac než jednu tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program 
odpadového hospodárstva.  
2.  Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva platí pre komunálne 
odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou (ďalej len 
„drobné stavebné odpady“), obec, na ktorého území tieto odpady vznikajú. Povinnosť pôvodcu odpadu 
vypracovať program odpadového hospodárstva platí pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, 



čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, 
organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa 
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú. Pôvodcovia 
odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o odpadoch, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu 
s obcou na vypracovaní spoločného programu. 
3. Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program odpadového hospodárstva predložiť na 
schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program dodržiavať. 
Nový pôvodca odpadu je povinný predložiť program na schválenie do troch mesiacov od svojho vzniku. 
4. Pri nakladaní s odpadmi  alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí 
a životné prostredie. 
5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov. 
6. Zakazuje sa: 
a) uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so  
    zákonom a týmto VZN, vytvárať tzv. čierne skládky  
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom,  
c) zneškodniť odpad vypúšťaním, alebo vhadzovaním do vodného recipientu  
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, alebo nebezpečné odpady  
    s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,  
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností 
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a kanalizácie,  
g) uložiť, alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových  
   olejov do pôdy,  
h) zanechať staré motorové vozidlo, ktoré je vyradené z evidencie na verejnom priestranstve 
    v obci a na miestach, na ktorých poškodzuje, alebo ohrozuje životné prostredie, či v osobitne 
    chránenej časti prírody a krajiny,  
i) spaľovať obaly z umelých hmôt a PVC na voľných priestranstvách obce, na súkromných  
   pozemkoch občanov a vo vykurovacích telesách na tuhé palivo v domácnostiach a obchodných  
   prevádzkových jednotkách, 
j)  svojvoľne presúvať zberné nádoby a meniť stanoviská zberných nádob umiestnených najmä 
    na verejných priestranstvách, 
 k) zapaľovať odpad priamo v zbernej nádobe a spaľovať ho 
  l) do zbernej nádoby ukladať odpady, ktoré nemajú charakter komunálneho odpadu, ďalej sa     
      zakazuje ukladať do zbernej nádoby drobný stavebný odpad, opotrebované batérie, 
     akumulátory, žiarivky a zmiešavať ich s odpadmi z domácností, alebo objemný odpad, 
m) zamedziť prístupu zberných vozidiel k stanovisku za účelom vyprázdnenia zberných nádob. 
 
7. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať len 
subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitného oprávnenia udeleného Ministerstvom životného 
prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi. 
 

 
 
 

§ 5 
Práva a povinnosti 

 

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými 
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec Rakovo. 

Práva a povinnosti obce: 



2. Obec má právo rozhodnúť o úprave počtu alebo objemu zberných nádob v prípadoch, ak pôvodca 
odpadov neprispôsobí počet a objem zberových nádob množstvu ním produkovaného komunálneho 
odpadu. 
3. Obec je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej 2 x do roka zber objemných odpadov na účely ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia, nebezpečných odpadov a drobných stavebných odpadov. 
4. Obec Rakovo zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu 
existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových 
trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných 
povinností. 
5. Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z 
miestneho poplatku podľa osobitného predpisu. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu 
nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na 
ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. 
6. Obec v spolupráci s organizáciou poverenou zberom odpadov zabezpečuje informovanosť občanov o 
nakladaní s odpadom; v dostatočnom časovom predstihu o mimoriadnych akciách zberu vyseparovaných 
zložiek odpadu t.j. termíny, miesta a pod.. Ďalej zabezpečuje osvetu o význame a spôsoboch ako znižovať 
množstvo odpadov, separovať odpady atď. Informácie budú oznamované prostredníctvom mestského 
rozhlasu, letákov, plagátov a na úradných tabuliach. 
 

1.  Pôvodca odpadov má právo: 
Práva a povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadov: 

a)  na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu, vyseparovaných zložiek komunálnych  
            odpadov v súlade so systémom zberu v obci 
b)  na zber a odvoz objemného odpadu, nebezpečného odpadu a biologicky rozložiteľného 
           odpadu zo zelene podľa vopred vyhlásenej akcie 
c)  určiť si počet vriec na vyseparované zložky komunálnych odpadov 
e)  na informácie o systéme zberu, o časovom harmonograme zberu vyseparovaných zložiek  
            komunálneho odpadu a objemného odpadu, o zberných miestach. 
2.  Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto 
VZN: 
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
c) rešpektovať zákaz využívať zberné nádoby a vrecia na iný účel než na ktorý sú určené 
d) starať sa o prístup k zberným nádobám umiestneným na vlastnom pozemku a o ich okolie tak,   aby 
bolo možné zberné nádoby vyprázdňovať i v zimných mesiacoch 
e) dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob a vriec aby sa tieto dali uzatvoriť, aby 
z nich odpad nevypadával, a pri vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov organizácie poverenej 
zberom odpadov   
f) rešpektovať zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene skládkovaním alebo   
     spaľovaním 
g) rešpektovať zákaz spaľovania odpadu a vytvárania nelegálnych skládok 
h) majitelia a užívatelia rodinných domov a bytov prednostne zhodnotia, ako pôvodcovia a držitelia 
biologicky rozložiteľného odpadu, odpad z kuchyne, odpad zo záhrad a iný organický odpad (piliny, 
hobliny, popol) v domácich alebo komunitných kompostoviskách a to v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva SR. 
ch) pri odovzdaní odpadu priamo do zberného dvora je povinný uložiť odpad v prítomnosti zodpovedného 
pracovníka OÚ, ktorý zaeviduje pôvodcu a určí množstvo a druh odpadu.  
3.Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s 
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce 
poskytnúť pravdivé a úplne informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi. 



4. Držiteľ odpadu zo septiku (žumpy), ktorý je zároveň vlastníkom alebo správcom septiku (žumpy) je 
povinný si na vlastné náklady zabezpečiť zneškodňovanie odpadu. Vykonávať zber, prepravu a 
zneškodňovanie odpadu zo septikov (žúmp) zabezpečuje na území obce oprávnená organizácia (napr. 
firma Turvod a iné). Držiteľ odpadu zo septiku (žumpy) je povinný po dobu troch rokov viesť evidenciu a 
uchovávať doklady o zabezpečení zneškodnenia odpadu oprávnenou organizáciou a o jeho bezpečnej 
likvidácii. 

 
§ 6 

Nepovolené skládky odpadov 
 

Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad 
v rozpore s týmto VZN o odpade   a zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. je povinný to ohlásiť 
bezodkladne Obvodnému úradu, odbor životného prostredia Martin a Obecnému úradu v Rakove. 

 
1. V celom katastrálnom území obce Rakovo sa zakazuje ukladať KO mimo priestorov, zariadení 

a objektov na to určených. Ukladanie odpadu na iné miesta je zakladaním nepovolenej skládky – tzv. 
čiernej skládky odpadu. 

2. Vlastník, správca alebo užívateľ je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie zakladania 
nepovolených skládok odpadu na jeho nehnuteľnostiach. 

3. Každý má za povinnosť ohlásiť toho, kto na území obce Rakovo zakladá nepovolenú skládku odpadov 
na Obvodné oddelenie policajného zboru v Príbovciach, na Obecný úrad v Rakove, resp. ďalším 
orgánom príslušným konať vo veciach odpadového hospodárstva. 

 
 

 
 
 

§ 7 
Systém zberu odpadov 

 

1. Obec na svojom území zabezpečuje a umožňuje zber a prepravu odpadov za účelom ich zhodnotenia v 
členení na zložky: 

Druhy odpadov, zberných nádob a časový harmonogram: 

a) iné komunálne odpady: 
    - zmesový komunálny odpad, odpad z čistenia ulíc a objemný odpad 
b) biologicky rozložiteľné odpady zo zelene 
c) drobný stavebný odpad 
d) vyseparované zbierané zložky komunálnych odpadov: 
- papier a lepenka 
- sklo (zvony) 
- textílie (na to určený kontajner) 
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné 
- batérie a akumulátory 
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné vlastnosti 
- plasty (vrecový zber) 

• PE a PET fľaše od nápojov podľa farby 
• PE, PET a HDPE fľaše od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov 
• PE a PET fľaše od jedlého oleja, octu 
• PE, PET výrobky 
• LLDPE a LDPE fólie podľa farby 

- drobný kovový (vrecový zber, spolu s plastmi) šrot a kovy 



e)  kompozitné obaly - nápojové kartónové obaly (vrecový zber, spolu s plastmi) 
 
2. V systéme zberu, prepravy a zhodnotenia uvedených druhov odpadov sú využívané: 
a)  zberné nádoby na zmesový komunálny odpad s objemom 1 100 litrov a 110 litrov 
b)  zberné nádoby určené na vyseparované zložky komunálnych odpadov s objemom 1 100 l 
c)  vrecia na vyseparované zložky komunálnych odpadov 
d) smetné koše na zmesový komunálny odpad 
e) zberný dvor 
g)  obecné kompostovisko 
h)  drvič drevnej hmoty 
3. Zberné nádoby podľa objemu pripadajú na minimálny počet zberných nádob pre jeden rodinný dom 
jeden kus 110 l kuka nádoba (maximálne pre 5 osôb). Pre bytové domy napr. jeden kus 110 l kuka nádoby 
na jeden byt alebo 1 100 l na 6 až 8 bytov. 
4. Časový harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu a objemného odpadu je na 
príslušný kalendárny rok určený obcou a tvorí prílohu č. 1 tohto VZN a platí až do doby, kým obec neurčí 
na ďalší  kalendárny rok. 
 
Zber zmesového komunálneho odpadu 
1. Platí pre celé územie obce podľa prílohy č. 2 tohto VZN  

• v intervale 1 x za 14 dní po celý kalendárny rok (viď rozpis) 
 
 
Zber drobného stavebného odpadu 
1. Pôvodca drobného stavebného odpadu môže odovzdať drobný stavebný odpad v rozsahu do 1 m3 ročne 
od jednej fyzickej osoby bezplatne do veľkoobjemového kontajneru trvalo umiestneného na vyhradenom 
mieste 
2. Pri ohlásení stavebných úprav, udržiavacích prác a drobnej stavby občan vyplní tlačivo o likvidácii 
drobného stavebného odpadu a následne po prácach ho doručí obecnému úradu. 
3. Pri rekonštrukciách akéhokoľvek druhu, kde sa vytvára drobný stavebný odpad, občan vyplní tlačivo 
o likvidácii drobného stavebného odpadu a následne po prácach ho doručí obecnému úradu. 

 
Zber objemného odpadu 
1. Zber objemného odpadu prebieha nasledovnými spôsobmi: 
-  pôvodca odpadu môže objemný odpad uložiť do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú podľa 
vopred vyhlásenej akcie najmenej 2x ročne (na jar a na jeseň) umiestnené na určenom  mieste  
-  pôvodca odpadu môže objemný odpad uložiť do veľkoobjemových kontajnerov trvale umiestnených na 
zbernom dvore podľa otváracích hodín určených obecným úradom. 
-  pôvodca odpadu môže objemný odpad uložiť na Zbernom dvore vo firme Brantnerfatra na ul. 
Robotnícka 20 v Martine podľa otváracích hodín. 
 
 
Zber vyseparovaných zložiek odpadu 
1. Zber vyseparovaných zložiek odpadu sa riadi rozpisom na kalendárny rok. Separované zložky odpadu 
sa  zberajú do farebne rozlíšených vriec nasledovne: 
a)  modré vrece - papier  
b)  žlté vrece – plasty, drobný kovový odpad a tetra paky (vrecia si môžu občania obce 
                                                                                                   prevziať na obecnom úrade) 
c)  zelené zvony – sklo 
 
2. Pôvodca odpadu môže individuálne odovzdať vyseparované zložky odpadu  na zberný dvor vo firme 
Brantnerfatra na ul. Robotnícka 20 v Martine podľa otváracích hodín.. 



 
Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene 
1. Pôvodca odpadu z rodinných domov prednostne zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad zo zelene na 
vlastnom pozemku domácim kompostovaním. 
2. Pôvodca odpadu z bytovej zástavby obce prednostne zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad zo 
zelene v komunitnom  kompostovisku. 
3. Zber biologicky rozložiteľného odpadu na území obce bude prebiehať vopred vyhlásenou akciou. 
 
Zber textilu a elektroodpadu z domácností 
1. Pôvodca odpadu môže textil odovzdať v špecializovaných odpadových nádobách, alebo na vopred 
vyhlásenej akcii zberu. 
2. Pôvodca odpadu môže elektroodpad odovzdať, len na vopred vyhlásenej akcii zberu. 

 
 
Zber nebezpečného odpadu 

1. Zhromažďovanie a preprava nebezpečného odpadu zabezpečuje organizácia poverená zberom 
odpadov vopred vyhlásenou akciou. 

 
 
 
Odpad z cintorína 
1. Na cintoríne sa nachádza veľkoobjemový kontajner, z ktorý je  priebežne odvážaný.  
2. Zakazuje sa do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu z cintorínov ukladať iný odpad 
ako komunálny odpad z cintorínov. 
3. Biologicky rozložiteľný odpad z cintorína sa zhodnocuje kompostovaním.  
 

§ 8 
Priestupky a sankcie 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 
       a)  zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN [§ 4 ods. 6 písm. b)], 
       b)  uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,  
       c)  nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 7 ods. 1 tohto VZN, 
       d)  neposkytne obcou požadované údaje, 
       e) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom a týmto VZN a 

poruší: 1. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Zákon 
 č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) tohto VZN možno fyzickej osobe uložiť pokutu do 165,97 
Eur.  
 
3.Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie uložiť pokutu do výšky 6 638,78 Eur. 
 
4.Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov  ak 
tento zákon neustanovuje inak. 

 
5. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky v odpadovom 
hospodárstve. Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 
 
6. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote uloží správca dane podľa daňového 
poriadku pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5€, najviac však 3000€.  



 
 
                                                                                     ČASŤ II. 

MIESTNY POPLATOK  
 ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

§ 9  
Predmet poplatku 

 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem 

elektro odpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. 
 

§ 10  
Poplatník 

 
Poplatníkom 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 mesta 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 mesta na 
účel podnikania. 

§ 11  
Platiteľ poplatku 

 
Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec 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.  
 
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto. 

 
§ 12 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 
 

1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 10 tohto nariadenia.  
 

2)  Poplatková povinnosť zaniká:  
 
a) dňom odhlásenia sa z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo 
vyradením z evidencie obyvateľstva  
b) dňom prevodu a prechodu vlastníctva nehnuteľností nachádzajúcich sa na území mesta na 
základe predloženého výpisu z listu vlastníctva  
c) dňom zániku nájomného vzťahu k nehnuteľnosti na území mesta, doložením dokladu o 
ukončení nájomnej zmluvy  
d) dňom ukončenia podnikateľskej činnosti na území mesta, predložením oznámenia o ukončení 
podnikateľskej činnosti  
e) ukončenie činnosti právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 



na území mesta na iný účel ako na podnikanie  
f) iný doklad potvrdzujúci zánik poplatkovej povinnosti 

Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do jedného   mesiaca odo dňa, 
keď sa stávajú platiteľmi poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu v súlade so zákonom o miestnych poplatkoch. 
 
 

§ 13  
Sadzba poplatku 

 
Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške určuje a vyberá obec Rakovo. 
Základná sadzba poplatku je určená pre fyzické osoby vo výške 15,69- €/osoba/rok. 
 
Základná sadzba pre množstevný zber (napr. podniky, podnikatelia a iné organizácie) za vývoz 1 smetnej 
nádoby s objemom 110 alebo 1100  litrov je  0,0126 € za 1 l nádoby a 1 vývoz.  

 
 

§ 14  
Určenie poplatku 

 
Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok a určuje sa za osobu a rok, alebo za 1 liter a 1 vývoz počas 1 
roka.  

 
 

§ 15  
Oznamovacia a evidenčná povinnosť 

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

splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. a to do jedného 
mesiaca:  
 
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok  
b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti  
c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok v prípade, ak došlo k 
zmene už nahlásených údajov  
 
ohlásiť obecnému úradu:  
 
- svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu 
prechodného pobytu, vzťah k nehnuteľnosti a údaje o nehnuteľnosti, ak je poplatníkom osoba 
Poplatník v zmysle tohto nariadenia ohlási názov lebo obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania, miesta prevádzok na území mesta, IČO, ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá 
podniká, uvedie aj rodné číslo, číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť  
- identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona 
582/2004 Z.z.  
- údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa  tohto nariadenia, spolu s ohlásením predloží aj 
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje  
 
2) V prípade neoznámenie všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca 
poplatku vychádza z posledne jemu známych údajov alebo vyrubí poplatok podľa pomôcok.  
 



3) Ak si chce právnická osoba uplatniť v príslušnom kalendárnom roku množstvový zber, predloží 
správcovi poplatku žiadosť v súlade s § 39 odsek 12 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov do konca januára príslušného kalendárneho  roka.  
 
4) V prihláške uvedie počet a typ ním používaných zberných nádob. Počet a typ zberných nádob a 
tiež frekvenciu vývozov je povinný poplatník zabezpečiť tak, aby nedochádzalo preplňovaniu 
zberných nádob a hromadeniu odpadu okolo nich. 
 
 

§ 16  
Vyrubenie a platenie poplatku 

 
 Poplatok obec poplatníkovi vyrubí platobným výmerom za príslušný kalendárny rok. Poplatok možno 

rozdeliť na splátky. Poplatok je splatný jednorazovo do 30. 4. príslušného kalendárneho roku alebo 
v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 30. 4. a 31. 8. kalendárneho roka, na ktorý sa poplatok 

vyrubuje. 
 
 

§ 17  
Zníženie poplatku 

 
1) Obec zníži sadzbu poplatku pre poplatníka a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt ak poplatník preukáže:  
 
a) že sa v určenom období dlhodobo t.j. 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava, alebo 
nezdržiaval v obci. Poplatník je povinný uvedené skutočnosti ohlásiť najneskôr do konca januára 
kalendárneho roka. 
c) že z dôvodu štúdia alebo výkonu zamestnania je ubytovaný mimo územia trvalého pobytu. 
Poplatník je povinný uvedené skutočnosti ohlásiť najneskôr do konca januára kalendárneho roka. 
c) že sa zdržiava mimo mesta a predloží doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad v inej 
obci, ktorý platí na základe prechodného pobytu alebo oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území 
inej obce. Žiadosť o zníženie poplatku s dokladom o zaplatení predloží správcovi do konca 
januára kalendárneho roka. 

2) Ak poplatník požaduje zníženie poplatku, predloží do konca januára kalendárneho roka  
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie poplatku 

3) Pri nedodržaní termínu na predloženie dokladov nárok na úľavu zaniká.  
4) V prípade, že nie je potvrdenie v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 

predložiť aj ich preklad. V doklade musí byť uvedený dátum od kedy do kedy bol ( bude) 
poplatník v zahraničí alebo mimo územia mesta. 

5)  V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období, je 
nutné predložiť doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie.  

 
 
 

§ 18  
Odpustenie poplatku 

 
1) Obec poplatok odpustí v plnej výške poplatníkovi tohto nariadenia a to fyzickej osobe, ktorá má v 

meste trvalý alebo prechodný pobyt a ktorá:  
 
a) sa počas kalendárneho roka zdržiava na území mesta menej ako 30 dní a 2 a viac rokov je 



mimo územia obce z dôvodu pobytu v zahraničí, (napr. pracovný pobyt, študijný pobyt a pod.)  
b) sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého určeného obdobia mimo územia obce 
c) je umiestnená v domove alebo ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení 
mimo územia obce. 
 

2) Ak poplatník požaduje odpustenie poplatku, predloží do konca januára kalendárneho roka. 
doklady, ktoré odôvodňujú odpustenie poplatku. Podmienky uvedené v bode 1 musí poplatník 
spĺňať na celé určené obdobie.  
 Akceptovateľné doklady k odpusteniu poplatku:  
• pracovné víza,  
• potvrdenie o štúdiu v zahraničí  
• potvrdenie o ubytovaní u študentov vydané v tom roku v ktorom sa uplatňuje úľava  
• doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo 
zahraničia  
• potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí  
• potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku v ktorom sa uplatňuje úľava  
• sobášny list  
• potvrdenie farského úradu  
• potvrdenie o výkone trestu  
• potvrdenie o umiestnení klienta v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení 
mimo územia obce. 
 
V prípade, že nie je potvrdenie v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 
predložiť aj ich preklad. V doklade musí byť uvedený dátum od kedy do kedy bol (bude) 
poplatník v zahraničí alebo mimo územia obce.  

 
 
 
 

§ 19  
Záverečné ustanovenia 

 
1)  Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 2/2011  zo dňa 16. 12. 2011,  ktorý  nadobudol  
účinnosť od 01.01. 2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
  
 

     2) Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté uznesením č. 37/2014  na zasadnutí      
      obecného zastupiteľstva dňa 17.10.2014 
 
     3)   Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2015. 
 
 

 
Návrh VZN bol vyvesený úradnej tabuli dňa:      25.09.2014 
Návrh VZN bol zvesený na úradnej tabuli dňa:   15.10.2014 

                                                     
      VZN bol vyvesený úradnej tabuli dňa:     23.10.2014 
      VZN bol zvesený na úradnej tabuli dňa:  12.11.2014 
 
                                                     


