
    Obec Vitanová podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení neskorších predpisov  v y d á v a 

 

 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie   

Obce VITANOVÁ 

č.  4/2016 

 
O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Úvodné ustanovenia 

§  1 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová podľa § 11 ods. 4 pís. d) zákona SNR č. 369/90 

Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v nadväznosti na § 98 

zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od  1. januára 

2017 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

(2) Obec Vitanová ako správca dane týmto VZN ustanovuje sadzbu poplatku, dĺžku 

obdobia, na ktoré určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, 

ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku, 

hodnoty koeficientu pri množstvovom zbere, platenie poplatku a ďalšie nevyhnutné 

náležitosti vyberania poplatku. 

(3) Ohlasovanie, vyrubovanie a exekučné vymáhanie poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady ako aj jeho nedoplatky, sa riadi zákonom SNR č. 563/2009 

Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení 

neskorších  zmien a doplnkov. 

 

§  2 

Poplatník a platiteľ poplatku 

 

(1) Poplatníkom poplatku je: 

a)  fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je 

na území obce oprávnená užívať alebo užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu  

            alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,  

 trvalý trávnatý porast, na iný účel ako 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 nachádza na 

území obce na iný účel ako na podnikanie                                                                       

c) podnikateľ( fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý je oprávnený užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

(2) U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov evidencie 

obyvateľov obce ( trvalý a prechodný pobyt). 

(3)  Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba 

z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný 



účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného 

pobytu. 

 

§  3 

Sadzba poplatku 

 

(1) V obci je  zavedený množstvový zber formou žetónov a sadzba poplatku  sa určuje vo 

výške  0,0182 eur/ za jeden liter  ( 110 lit.KUKA nádoba) komunálnych odpadov 

alebo drobných stavebných odpadov. 

 

§  4 

Určenie výšky poplatku 

 

(1) Poplatok pre poplatníka uvedeného v § 3 ods. 1 písm. a) a c) sa určuje pre rozhodné 

obdobie -kalendárny rok zaokrúhlene na celé desiatky eurocentov nadol nasledovne: 

 
Frekvencia odvozov x sadzba x objem zbernej nádoby = 3 x 0,0182 x 110 = 6,006 = 6,- EUR 

 

(2) Poplatok pre poplatníka uvedeného v § 3 ods.  1 písm. a) a c) fyzická osoba, ktorá 

užíva nehnuteľnosť alebo má zriadenú prevadzkáreň, ubytovanie sa určuje 

nasledovne: 

 
Frekvencia odvozov x sadzba x objem zbernej nádoby =6 x 0,0182 x 110 = 12,012 = 12,- 

EUR 

 

(3) Poplatok za drobný stavebný materiál vo výške 0,03 eur za kilogram drobných 

stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

 

 

 

§  5 

Platenie a splatnosť poplatku 

 

1. Poplatok je splatný jednorázovo najneskôr do termínu na uhradenie dane z nehnuteľností 

za  príslušný kalendárny rok, a to bez rozhodnutia  prevzatím žetónov. 

2. Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na účet obce vo 

VÚB, a.s. ,expozitúra Trstená, číslo účtu SK41 0200 0000 0000 2252 8332 alebo 

poštovou poukážkou na uvedný  účet a pri platbe do 331,94 eur aj  v hotovosti do 

pokladne obce. 

  

§  6 

Zníženie a odpustenie poplatku 

 

(1) Obec poplatok podľa § 5 zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, 

za ktoré  poplatník obci preukáže, že sa nezdržiava alebo nezdržiaval viac ako 90 

dní v zdaňovacom období na území obce.  

(2) Poplatník preukáže obci skutočnosti podľa § 5 hodnovernými dokladmi: doklad o 

pobyte v zahraničí, zdravotníckom zariadení, doklad o výkone trestu, potvrdenie 

od zamestnávateľa za obdobie vykonávania práce mimo obce Vitanová s 

vyznačením miesta trvania práce a súčasne doklad preukazujúci ubytovanie v 

mieste výkonu práce počas celého preukazovaného obdobia (t.j. potvrdenie o  
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prechodnom pobyte, alebo potvrdenie o zaplatení ubytovania s vyznačením 

obdobia alebo nájomná zmluva na prenájom bytu alebo iného ubytovacieho 

zariadenia, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, 

potvrdenie o štúdiu a súčasne doklad preukazujúci ubytovanie v mieste školy. 

Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 

      (3)Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie 

 tvrdosti zákona poplatok znížiť alebo odpustiť nasledovne: 

 pri preukázaní obdobia trvajúceho 91 až 182 dní – odpustenie poplatku vo výške 1/3, t.j. 

jeden žetón 

 pri preukázaní obdobia trvajúceho 183 až 275 dní-odpustenie poplatku vo výške 2/3, t.j. 

dva žetóny 

 pre preukázaní obdobia trvajúceho 276 a viac dní-odpustenie poplatku v celej výške. 

 

 

 

§  7 

Záverečné ustanovenia 

 

 

(1)  Návrh tohto VZN bol zverejnený dňa  30.novembra 2016. 

(2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2016 

uznesením č. B/5/2016 

(3)  Toto VZN bolo vyhlásené dňa 17.12.2016 

(4)  Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.januára 2017. 

(5)   Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa 

ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady.  

 

 

 

 

 

 

 

        Dušan Ondrík 

        starosta obce 


