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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Otrokovciach na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov a zák. 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     pre územie obce Dolné Otrokovce  toto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA 

 

č.  1/2020 

 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Dolné Otrokovce 
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Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobné 

podmienky ukladania miestneho poplatku za komunálne odpady a poplatok za  drobné 

stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)  na území obce Dolné Otrokovce. 

 

2)  Zdaňovacím obdobím miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady je kalendárny rok. 
 

 

 

§2 
 

1. Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné 

odpady, ktoré vznikajú na území obce Dolné Otrokovce. 

 

2. Ak ďalej nie je uvedené inak, 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 trávnatý porast 

na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce. 

b) Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce  na iný účel ako na podnikanie. 

c) Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

 

3. Ak má osoba v obci súčasne trvalý aj prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu 

trvalého pobytu.  

 

4. Poplatok od poplatníka pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník 

nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, 

poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca spoluvlastníkov. 

 

5. Platiteľ a poplatník sa môžu dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník. 

 

6. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka 

môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.   
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§ 3 

Sadzba dane 
 

1. Sadzba  poplatku je 0,0685 € za osobu a kalendárny deň.  

 

2. Pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podnikajú a vytvárajú komunálny odpad 

v obci Dolné Otrokovce, tvorí výšku poplatku súčin objemu užívaných smetných 

nádob, počtu vývozov v roku a sadzby poplatku.  Sadzba  poplatku je  0,016 €  za 

liter komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na rok. 

 

3. Poplatníkovi, ktorý je vlastníkom, spoluvlastníkom alebo oprávneným užívateľom 

nehnuteľnosti v obci Dolné Otrokovce, nemá v obci trvalý pobyt a uvedenú 

nehnuteľnosť využíva iba za účelom rekreácie alebo na podobný účel, určuje obec 

poplatok vo výške 0,0685 €  za osobu a kalendárny deň.  
 

4. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,018 € za kilogram privezeného 

drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. 

 

 

§ 4 

Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku 

 
1. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím. 

 

2. Splatnosť poplatku je do 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

 

§ 5 

Podmienky a podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku 
 

1. Správca dane na základe žiadosti poplatníka, poplatok v príslušnom zdaňovacom 

období zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže  na 

základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval v obci 

Dolné Otrokovce.  

 

2. Podkladom pre preukázanie dôvodov odpustenia poplatku v príslušnom zdaňovacom 

období je:  

- potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru 

- potvrdenie o štúdiu v zahraničí 

- potvrdenie o pobyte v zahraničí 

 

3. Podkladom pre preukázanie dôvodov zníženia poplatku v príslušnom zdaňovacom 

období o 30 %: 

- potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci na území SR 

 

4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 

31.12. príslušného kalendárneho roka a nepredloží príslušné podklady, nárok na 

odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.   
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§ 6 

Spôsob vyberania dane 
 

Poplatok môže byť uhradený v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Dolných 

Otrokovciach alebo na účet správcu dane. 

 

§ 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Dolné Otrokovce 

prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce  Dolné Otrokovce.  

 

2. Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný 

kontrolór obce Dolné Otrokovce . 

 

3. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na 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 SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový 

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

4. Na tomto VZN obce Dolné Otrokovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dolných 

Otrokovciach dňa 11. 12. 2020. 

 

5.  Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dolných 

Otrokovciach. 

 

6. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 2/2019. 

 

7. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021. 

 
 

 

 

 

                                                                                             Maršala Ján 

                                                                               Starosta obce Dolné Otrokovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


