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Návrh 

Obecné zastupiteľstvo Kameničná na základe § 83 a súvisiacich ustanovení 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 v nadväznosti na ust. § 4 ods.3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  v y d á v a  toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kameničná 
č. 8 /2012 

o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 

§ 1 
Základné ustanovenie 

 
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 
ustanovené v deviatej, dvanástej a trinástej časti 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 
Predmet úpravy VZN 

 
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 nariadenia upravuje : 
     a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu 
     b) určenie spôsobu, formy a miesta na zaplatenia poplatku 
     c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím rozumie kalendárny rok 
 

§ 3 
Sadzba poplatku 

 
(1)  Sadzby poplatku sú:        

a/  pre fyzické osoby     16,00 €  za osobu za kalendárny rok     
b/  pre právnické osoby a podnikateľov  30,00 €  za  nádobu za kalendárny rok  

 
§ 4 

Vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku 
   
1. Dĺžka obdobia, na ktoré sa určuje poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad    
    pre poplatníka je jeden rok. 
2. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé  
    zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia       
    právoplatnosti rozhodnutia. 
3. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatené  
    v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 
 

§ 5 
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku 

 
1. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej    
    forme od správcu poplatku: 
    Poplatok sa môže zaplatiť prevodným príkazom na účet obce Kameničná č.ú.    
    22024142/0200 vedeného vo VÚB a.s. pobočka Kameničná, poštovou poukážkou alebo  
    v hotovosti do pokladne správcu poplatku. 
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                                                            § 6 
Vrátenie poplatku 
 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak   
    mu 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) poplatník nesmie byť dlžníkom obce 
    b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia a to: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik  
        práva užívania nehnuteľností. 
 

§ 7  
Zníženie poplatku 

 
1. obyvateľom obce nad 70 rokov na 10.- € /rok, stav rozhodujúci k 1.1. príslušného roka  
 

§ 8 
odpustenie poplatku 

 
Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe 
dokladov: 
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (dokladom 

preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku je napr. potvrdenie od zamestnávateľa, 
pracovné povolenie, pracovná zmluva, povolenie o pobyte na území iného štátu), 

b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní 
(dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku je napr. potvrdenie o hospitalizácii, 
umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, umiestnení do ústavnej 
starostlivosti, umiestnení v dome dôchodcov). 

c) Poplatník na zahraničnom pobyte trvajúcom dlhšie ako 3 mesiace /pracovný alebo študijný 
pobyt./ Žiadateľ je povinný predložiť hodnoverný doklad  /čestné prehlásenie, potvrdenie 
školy, pracovné povolenie a pod./ 

d) Správca poplatku odpustí poplatok študentovi, ktorý študuje mimo obce a je ubytovaný 
v obci, kde sa škola nachádza. Podmienkou odpustenia je predloženie potvrdenia o 
návšteve školy a potvrdenia o prechodnom  ubytovaní správcovi poplatku do jedného 
mesiaca od začatia školského roku alebo semestra. 

 
§ 8 

Postup obce proti tvrdosti zákona 
 
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 
 

§ 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa ......2012 

uznesením č..... 
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2013. 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 

20.11.2012. Po schválení OZ bolo zvesené dňa ........ 
4. Nadobudnutím účinnosti  tohto VZN,  stráca účinnosť VZN č. 2/2011 . 
 
 
  
 
         Ing. Milan Lehocký  
            starosta obce 


