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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Strehová
č. 6/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území Obce Dolná Strehová
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a § 81 ods. 8 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 toto všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Strehová o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Úvodné ustanovenie§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky ukladania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.

§2
Poplatok
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za :
a.) Činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
b.) Činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom
c.) Triedený zber zložiek komunálneho odpadu na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov
d.) Náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
e.) Náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
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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 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.
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.
1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 1. zaniká
o zánikom vlastníctva nehnuteľnosti alebo odhlásením pobytu.
2. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
3. Toto VZN upravuje :
a) pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku
b) podmienky na vrátenie poplatku
c) podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník
predložiť pri znížení, alebo odpustení poplatku.

§3Určenie poplatku
1.V súlade s § 79, ods. 1 zákona O miestnych daniach a miestnom poplatku obec určila
poplatok za množstvový zber ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby,
ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov.
2.Správca dane určuje poplatok v zmysle § 79 ods. 2 pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý
pobyt, prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnená ju užívať ako súčin
sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní, počas ktorých má poplatník TP a PP alebo právo
užívať nehnuteľnosť.

§4Určené obdobie
Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok, je kalendárny rok.

§5Sadzba

poplatku

Sadzba poplatku je nasledovná:
1.Fyzické osoby, ktorá nevyužívajú množstvový zber :
a) 0,0411 € (za osobu a kalendárny deň) pre poplatníka, ktorým je 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 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.
2.Množstvový zber :
2.1 Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia :
a.) pri množstvovom zbere zaplatí poplatník 0,075 €/ 1 liter v jednej odpadovej
nádobe s objemom 110 litrov t. j. (8,25 €) za jeden vývoz.
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b.) pri množstvovom zbere zaplatí poplatník 0,075 €/ 1 liter v jednej
veľkokapacitnej odpadovej nádobe ( kontajner) s objemom 9 000 litrov t. j. (9
m3) – 675 €.
2.2 Fyzické osoby s TP, PP, vlastníci a oprávnení užívatelia nehnuteľností, ktorí využívajú
množstvový zber .
a.) pri množstvovom zbere na zbernom dvore v obci zaplatí poplatník 0,075 €/ 1
liter komunálnych odpadov ( kontajner s objemom 6000 litrov).
3. pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez škodlivín je sadzba 0,03
€/kg.

Oznamovacia

§6
povinosť a vyrubenie poplatku

1. Poplatník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, zriadil si trvalý alebo prechodný
pobyt, začne užívať nehnuteľnosť, odsťahuje sa z trvalého pobytu, zriadil alebo zrušil
prevádzku a pod., je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť v lehote do 30 dní odo dňa:
- vzniku poplatkovej povinnosti
- zániku poplatkovej povinnosti
- zmeny rozhodujúcich na vyrubenie poplatku
a) svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a ak je poplatníkom
osoba podľa § 29 ods.1 b), c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, identifikačné čísl
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za nich plní povinnosti poplatníka
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 32. Spolu s ohlásením predloží aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súčasne požaduje zníženie alebo
odpustenie poplatku podľa § 35 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo
odpustenie poplatku.
2. Miestny poplatok správca dane vyrubí Rozhodnutím.
3. Pre poplatníkov, ktorí využívajú množstvový zber, obec poplatok nevyrubí Rozhodnutím.

§7Splatnosť poplatku
1. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia Rozhodnutia.
2. Poplatníkom u ktorých je zavedený množstvový zber, sa vyrubuje pomerná časť poplatku
Platobným výmerom, kde splatnosť je uvedená vo výmere.
3. Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet
správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v
Dolnej Strehovej na základe identifikačných údajov jedno rázovo, alebo v splátkach
uvedených na Platobnom výmere.

Podmienky na

§8
vrátenie poplatku
pomernej časti

alebo

jeh o

1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
poplatková povinnosť v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia za podmienky, že túto
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skutočnosť oznámi správcovi dane a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti. Ak má poplatník ku dňu zániku poplatkovej povinnosti daňový
nedoplatok na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, použije sa poplatok, alebo
jeho pomerná časť na úhradu nedoplatkov.
2. Podkladom preukazujúcim splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo pomernej časti
poplatku sú : potvrdenie o zmene trvalého pobytu, potvrdenie o ukončení prechodného
pobytu na území obce, doklad o predaji nehnuteľnosti a doklad o prenájme nehnuteľnosti
inej osobe, úmrtný list.
3. Obec vráti zaplatený poplatok, alebo jeho pomernú časť do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka formou určenou poplatníkom pri oznámení zániku poplatkovej
povinnosti, t. j. v hotovosti z pokladne Obecného úradu v Dolnej Strehovej, alebo prevodom
na poplatníkom nahlásený účet v banke.

§9Podmienky a podklady nazníženie alebo
dpustenie poplatku

o

1. Správca dane na základe žiadosti poplatníka poplatok v príslušnom zdaňovacom období
zníži, alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe
čestného vyhlásenia, že viac, ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce Dolná Strehová.
2. Podkladom na preukázanie dôvodov zníženia alebo odpustenia poplatku v príslušnom
zdaňovacom období je :
a) potvrdenie z inej obce, že poplatník jej zaplatil poplatok
b) potvrdenie nápravno-výchovného nariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia
slobody
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
d) potvrdenie o ubytovaní študenta mimo mesta v aktuálnom školskom roku (75 %
zníženie poplatku)
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.
januára príslušného kalendárneho roka a nepredloží príslušné doklady, nárok na
odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
4. Odpustenie poplatku si môže uplatniť poplatník, ktorý nemá nedoplatky na poplatku za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Splnomocňovacie a záverečné ustanovenia
Pri uplatňovaní tohto nariadenia v ďalších prípadoch platia ustanovenia zák. NR SR
č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a ustanovenia zák. NR SR č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Dolná
Strehová dňa 11.12. 2019 uznesením č. 82/2019 A/1 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom
od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce Dolná Strehová.

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Vyvesené : 13.12.2019
Zvesené :

30.12.20119
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