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Všeobecne záväzné nariadenie obce Matiaška 
č. 2/2022 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady  

 
Obecné zastupiteľstvo  Matiaška v súlade s ustanovením §-u 6 ods.1 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z.  
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   
p r i j í m a 
pre územie obce Matiaška všeobecne záväzné nariadenie č.   

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
§ 1 

Základné pojmy 
 

(1) Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady ( ďalej len „poplatok“) sa platí za    
     komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, 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, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného 
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha, alebo 
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast, /ďalej len nehnuteľnosť/ na iný účel ako na 
podnikanie. 

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)  Ukazovateľ dennej produkcie (UDP). 

 

§ 2 
 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za všetky 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Matiaška. 

 

  

 
§ 3 

Sadzba poplatku 

 
(1) Určenie poplatku za odpady (PzO) pre fyzickú osobu a drobný stavebný odpad 
 
                PzO = Spopl x  počet kalendárnych  
 
Sadzba poplatku je 0,041095 eura za osobu a kalendárny deň, t.j. 15 ,- Eur na osobu a rok 

s trvalým pobytom v obci Matiaška. 
- 15,- Eur za každú nehnuteľnosť, rekreačný dom alebo podnikateľský objekt na rok  bez 

trvalého pobytu. 
- 1,00 Eur za 1 kg  drobného stavebného  odpadu  

    
 



 

§ 4  

Vyrubenie poplatku 
 

Poplatok obec vyrúbi platobným výmerom. Splatnosť poplatku je do 31. mája príslušného roka 
jednorazovo. Poplatok sa určuje až do návrhu nového VZN o odpade. 
  

 
§ 5 

Zníženie  alebo odpustenie poplatku 
 

Obec Matiaška nebude uplatňovať žiadne zníženie alebo oslobodenie od 
poplatku za komunálny odpad. Každá osoba s trvalým pobytom v obci 15,- 
Eur./aj dôchodcovia, zťp, a pracujúci v zahraničí-výnimku tvoria osoby 

ktoré nebývajú v mieste trvalého pobytu a osoby, ktoré sú v zahraničí 
celoročne- tieto osoby sú oslobodené od poplatku za komunálny odpad/ 

 

§ 6 
  

                                    Záverečné ustanovenia 
 

(1)  Obecné zastupiteľstvo  obce Matiaška sa na tomto všeobecne záväznom nariadení  
       o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
       uzniesli  poslanci  dňa  

 
 

(2)  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje predchádzajúce VZN    
 
 
  

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť  
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                     Monika Husivargová 
                                                                                             starosta obce 
 

 
Návrh VZN bolo vyvesené na web stránke a obecnej tabuli obce dňa 9.11.2022 

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli OcÚ Matiaška  dňa   
Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule OcÚ Matiaška dňa   
 

 
 

 
 
 

 


