
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Pole č . 4/2014 

O miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

na kalendárny rok 2015 a ďalšie zdaňovacie obdobia 

 

    Obec Veľké Pole v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1 zákona  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a ustanovení  a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

Čl.1 

Úvodné ustanovenie 

  

1.   Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o,  že v nadväznosti na § 1 a § 98 

zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších  predpisov   z a v á d z a  s účinnosťou od 01. 

januára 2015 na kalendárny rok 2015 : 

   a) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

  

Čl. 2 

Poplatník 

1. 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 podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 

na účel podnikania.. 

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

z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci trvalý 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. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

a) vlastník nehnuteľnosti ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov ( okrem 

bytového domu ), 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 obec ( ďalej len platiteľ). 

4. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník za 

odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 



5. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti 

poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za 

poplatníka, ktorý nie je  spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka 

jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať 

alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je 

nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti 

poplatníka, povinná oznámiť obci. 

  

Čl. 3 

Určenie poplatku 

1. Výška poplatku sa určí: 

a) u fyzických osôb uvedených v čl. 2, ods. 1 písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu 

kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať tento poplatník v obci 

trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju 

užívať 

  

Čl. 4 

Sadzba poplatku  

1. Sadzba poplatku je:  

a) 0,0329 € za osobu a kalendárny deň, pre poplatníka podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) pri nehnuteľnosti 

slúžiacej výlučne poplatníkovi a jeho blízkym osobám na individuálnu rekreáciu ( chata, chalupa 

a pod. ) ak poplatník nie je trvalé ani prechodne prihlásený k pobytu v obci, sa počet osôb = 1 

a počet kalendárnych dní v príslušnom roku t.j. 12,00 € za osobu a rok. 

2. Obec môže nariadiť poplatníkovi za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zvýšenie počtu 

a druh zberných nádob.  

         

Čl. 5 

Podmienky vrátenia poplatku 

 

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi , ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok 

v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe podania písomnej žiadosti v zmysle zákona 

 

Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti poplatníkovi je splnenie podmienok 

zníženia poplatku a odpustenie poplatku podľa čl. 6   tohto nariadenia v príslušnom zdaňovacom 

období. 

 

Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť splnená, je že poplatník, resp. poplatníci za ktorých plní 

poplatkovú povinnosť, nemajú daňové nedoplatky na ostatných miestnych daniach. 

 

 

 

 

 



Čl. 6 

Zníženie a odpustenie poplatku   

1. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 

dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce na základe predloženia 

hodnoverných dokladov v nasledovnom rozsahu: 

a) Študentom VŠ a SŠ študujúcim v SR mimo trvalého bydliska sa poskytne úľava 50 %, ak 

predložia najneskôr do 31.októbra príslušného zdaňovacieho obdobia nasledovné doklady –  

Potvrdenie o návšteve školy formou denného štúdia a zároveň potvrdenie z internátu alebo 

ubytovne o prechodnom ubytovaní, resp. nájomnú zmluvu, v ktorej je zahrnutý odvoz 

komunálneho odpadu, prípadne o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO 

b) Občanom pracujúcim v zahraničí sa poskytne úľava 50 % , ak predložia  najneskôr do 31. 

Októbra príslušného zdaňovacieho  obdobia  nasledovné doklady – potvrdenie zamestnávateľa 

zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie zamestnávateľa SR o výkone práce 

poplatníka v zahraničí, z ktorého vyplýva , že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu 

v zahraničí, pracovná zmluva bez mzdových podmienok, povolenie k pobytu. 

c) Občanom pracujúcim  v SR  mimo trvalého bydliska sa poskytne úľava 50 %, ak predložia 

najneskôr do 31. októbra príslušného zdaňovacieho  obdobia nasledovné doklady – potvrdenie 

o ubytovaní a potvrdenie z ubytovne, kde je občan ubytovaný, o zaplatení miestneho poplatku 

za KO a DSO 

d) Občanom trvalo prihláseným k pobytu vo Veľkom Poli, ktorí sú prechodne prihlásení a trvalo 

bývajúci v inej obci, ktorej platia poplatok za odpady, ak predložia doklady preukazujúce 

prechodný pobyt v inej obci ( napr. potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie obce 

o pobyte ) a zároveň doklad o zaplatení poplatku 

e) Občanom s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Veľké Pole sa poskytne úľava 40% 

Sadzba poplatku je 0,0197 € na deň a osobu t.j. 7,20 € za rok. 

f) 100% na základe žiadosti o odpustenie poplatku pre občanov s trvalým pobytom celoročne sa 

nezdržujúcich v obci Veľké Pole. 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

1. Správu poplatku vykonáva  obec Veľké Pole. 
2. Forma úhrady poplatku  podľa tohto nariadenia je  v hotovosti, alebo prevodom  na  účet OcÚ 

č.ú:SK31 0200 0000 0000 0322 8422  vo VÚB a. s.  v Žiari nad Hronom, VS: číslo platobného 

výmeru, KS: 0558 

3. Vyrubené poplatky  sa zaokrúhľujú na  euro centy nadol . 

4. Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahuje zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov a zákon č.563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Veľké Pole č.3/2013 na 

kalendárny rok 2014. 

6. Na VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa 

uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli dňa 14.12.2014 uznesením č.36/2014. 

7. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2015. 

 

                                                                                                   František Demeter 

                                                                                                        starosta obce 



Vyvesené : 27.11.2014 

Schválené:  14.12.2014 

Nadobúda účinnosť :  01.01.2015 

 


