
O B E C  OSTROVANY 

Obecný úrad, 082 22 Ostrovany 60 

________________________________________________________ 
Sp. zn.: 390/2015                                                                          V Ostrovanoch 30.11.2015 

 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie 

č. 1/2015 

 

o  mi es tn y ch   da n iach  a  o  mi es tno m po p la tku  za  ko mu ná ln e  odp ady  

a  d robn é  s t av eb né  odp ady  n a  ú zemí  o b ce  O st rov any  

ZMENA A DOPLNOK č. 1 

 

  

 

Návrh VZN:     -   vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa 30.11.2015, 

 

                          -  zverejnený na internetovej adrese obce  dňa 30.11.2015. 

 

                            

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:   do(včítane) 15.12.2015. 

 

Doručené pripomienky (počet) :    

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa   

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa   

 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch dňa .............. pod č. ............ . 

 

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Ostrovany dňa ................... 

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Cyril Revák v.r. 

          starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Pôvodné znenie  vo VZN č. 1/2015: 

 

§  11 

Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

(1) Miestny poplatok   za  komunálne odpady   a drobné  stavebné   odpady (    ďalej     len „ 

poplatok “) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologický rozložiteľného 

kuchynského odpadu a reštauračného odpadu  a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce. 

(2) Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na 

území  obce Ostrovany stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce 

Ostrovany č.  21/2001  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce  Ostrovany. 

(3) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods. 

2  až 4 zákona o miestnych daniach.  Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné  stavebné   odpady je kalendárny rok. 

(4) Poplatok za odpad od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný 

poplatok ručí: 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov 

alebo  ak  ide  o  bytový dom, 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").   

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo poplatník; 

za odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ. 

(5) Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 

2 zákona o miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne táto 

skutočnosť. 

(6) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona 

o miestnych daniach, nasledovne: 

 

 vo výške 0,0118 eur za jeden liter  komunálnych  odpadov alebo  drobných stavebných  

odpadov odpadu likvidovaného prostredníctvom 110 l nádoby. 

Výška poplatku  33,75 eur/rok za každú odpadovú nádobu sa určuje  ako súčin frekvencie 

vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby  a to : 

                                      26 vývozov  x  0,0118 €/liter  x  110 litrov   =  33,748 eur.  

 

(7) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 

zákona o miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je 

poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona o miestnych daniach 

názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania 

a identifikačné číslo, 

b)  uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,  

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach, 

predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.  



Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti 

v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy 

tieto nastali.  

(8) Poplatok vyrubuje obec každoročne na celé zdaňovacie obdobie. 

(9) Poplatník je povinný označiť platbu dane platobnými údajmi, ktoré uvedie správca 

poplatku v rozhodnutí, ktorým vyrubí poplatok: číslo účtu správcu dane, kód banky, 

variabilný symbol, konštantný symbol; ak sú uvedené na rozhodnutí aj špecifický symbol a 

správu pre správcu poplatku.  

 (10) Obec podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo jeho pomernú 

časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho 

obdobia ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

 

 

N Á V R H  

 

ZMENA A DOPLNOK č. 1 

 

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉHO   NARIADENIA 

 

č. 1/2015 

 

o  mi es tn y ch   da n iach  a  o  mi es tno m po p la tku  za  ko mu ná ln e  odp ady  

a  d robn é  s t av eb né  odp ady  n a  ú zemí  o b ce  O st rov any  

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Ostrovany na  základe ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. 

g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona  č.  

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

drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o miestnych 

daniach“)  mení a dopĺňa do 

 

 VZN č. 1/2015 

 

§  11 

Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

Nové znenie:  

 (6) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona 

o miestnych daniach, nasledovne: 

- v obci Ostrovany je zavedený množstvový zber pre fyzické osoby – podnikateľov 

a právnické osoby.  

 

Správca dane  stanovuje pri množstvovom  zbere sadzbu poplatku za   1 liter komunálnych 

odpadov v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie jej vývozu nasledovne:  

 

- vo výške 0,011804 eur za jeden liter  komunálnych  odpadov likvidovaných 

prostredníctvom 110 l nádoby. 

Výška poplatku  33,76 eur/rok za každú odpadovú nádobu sa určuje  ako súčin frekvencie 

vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby  a to : 



                                      26 vývozov  x  0,011804 €/liter  x  110 litrov   =  33,759 eur.  

 

(7) Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového zberu, 

správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,048 € za kilogram drobných stavebných odpadov 

bez obsahu škodlivín.   

(8) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov bez obsahu 

škodlivín sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobných stavebných 

odpadov za kalendárny mesiac. Celková hmotnosť drobného stavebného odpadu za 

kalendárny mesiac sa vypočíta ako súčet hmotností uvedených na jednotlivých vážnych 

lístkoch. Vážne lístky dodá správcovi poplatku právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ 
oprávnená na zber drobného stavebného odpadu 

najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca. 

Pôvodné odseky 7, 8, 9 a 10 sa menia na 9,10, 11 a 12. 

 

§ 14 

Záverečné  ustanovenia 

 

(4)  Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch 

uznesením číslo ....../2015 dňa 15.12.2015 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.  

 

 

V Ostrovanoch dňa 15.12.2015 

 

 

                  Ing. Cyril Revák v.r. 

          starosta obce 

 

 

                   

 


