
Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 

ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

§ 2 

Základné ustanovenie 

Obec Bellova Ves ako správca dane týmto všeobecne záväzným nariadením určuje 

s účinnosťou od 1. januára 2020 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

§ 3 

Predmet úpravy  

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho 

ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, 

b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku, 

c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

3. Pre účely tohto nariadenia sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

 

§ 4 

Sadzby poplatku 

1. Obec Bellova Ves stanovuje sadzbu poplatku 0,0685 eur za osobu a kalendárny deň     

(25,00 eur/osoba/rok), 

2. U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov 

vypočíta podľa § 79 ods. 4 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. a vynásobí koeficientom 1. 

  
§ 5 

Postup obce pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku 

1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok podľa § 4 tohto nariadenia 

rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Obec môže určiť platenie poplatku podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 tohto nariadenia v splátkach, 

pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa 

vyrubuje poplatok. 

3. Poplatník môže zaplatiť poplatok: 

a) na účet správcu dane, 

b) hotovosťou do pokladne,  

c) poštovou poukážkou. 

 

 

 

 



§ 6 

Vrátenie poplatku 

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

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na 

vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) písomná žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 

 b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.). 

 

§ 7 

Zníženie a odpustenie poplatku 

1. Obec poplatok zníži o 50 % alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže 

splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku. 

2. Podmienkou na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ods. 1 je podaná písomná 

žiadosť a predloženie podkladov. 

3. Podklady, ktoré má poplatník predložiť: 

a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, potvrdenie 

zamestnávateľa o podnikovom ubytovaní, alebo iný doklad potvrdzujúci, že viac ako 

90 dní v zdaňovacom období sa poplatník nezdržiaval na území obce Bellova Ves, 

b) v prípade, ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej 

republiky predloží doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta, ktorým je  

potvrdenie o návšteve školy, 

c) v prípade, ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území 

Slovenskej republiky poplatník poskytne obci údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné 

číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, pre potreby overenia si statusu žiaka 

alebo študenta prostredníctvom informačného systému. 

 

§ 8 

Zrušovacie ustanovenie 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce               

č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Bellova Ves schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Bellova 

Ves č. 12/OZ/2013 zo dňa 14.03.2013. 

§ 9 

Záverečné ustanovenie 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie je súčasťou sústavy externých normatívnych aktov 

obce Bellova Ves a riadnym dokumentom Obecného úradu obce Bellova Ves. 

2. Na tomto všeobecne záväzné nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bellova 

Ves na svojom zasadnutí dňa .................................. 2019. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

  

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

   starostka obce  

 

Návrh tohto VZN bol zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 

20.11.2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN je do 29.11.2019 (vrátane). 

 


