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Všeobecne záväzné nariadenie obce Snežnica č. 2/2021 
o miestnom poplatku za komunálne odpady   
     a drobné stavebné odpady 

                                                                                                                                             
Obec Snežnica, v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 §11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990  Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 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 

              vydáva toto 

   Všeobecne záväzné nariadenie obce Snežnica  

      § 1      
                 Úvodné ustanovenia               
Základné záležitosti o miestnom poplatku 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       
     Predmet úpravy VZN      

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia  je určenie náležitosti poplatku 
podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

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 a odpustenie poplatku. 

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

 § 3 
                   Množstvový zber                                    

V obci Snežnica je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby – 
podnikateľov. 

§ 4   
              Sadzba poplatku                 

1. Obec Snežnica stanovuje  pre právnické  osoby a fyzické osoby – podnikatelia : 
a) sadzbu   poplatku na 95 EUR na každú jednu 110 litrovú nádobu  vyvážanú 26 

krát ročne na kalendárny rok.   0,0332 EUR / 1 liter .   
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95 EUR = 2860 l. /110x26/ = 0,0332 / 1 liter 

b) sadzbu poplatku na 137 EUR na každú jednu 240 litrovú nádobu  vyvážanú 26 
krát ročne na kalendárny rok. 0, 02096 EUR / liter. 

137EUR= 6240 l. /240x26/ = 0,02096  /  1 liter 

2. Obec Snežnica stanovuje pre fyzické osoby – nepodnikateľov sadzbu poplatku vo 
výške 0,0575 EUR za osobu  a kalendárny deň - občan ročne  =21 EUR   

3. Zavedenie sadzby poplatku pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín 
 

Obec Snežnica stanovuje sadzbu poplatku za vývoz drobného stavebného odpadu bez obsahu 
škodlivín  0,030 eura za kilogram týchto odpadov. 
 

a) Drobné stavebné odpady 
 

Drobné stavebné odpady sú hnuteľné veci, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti 
a demoláciách (betón, tehla, omietky, izolačné látky, škridľa, obkladačky, kachličky, keramika, 
stavebné drevo, betónové zmesi, zemina  a iné) právnických osôb, fyzických osôb a fyzických 
osôb – podnikateľov. 
 

Drobnými stavebnými odpadmi sú aj odpady vznikajúce pri činnosti obce vrátane 
rekonštrukcií komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev . 
Za nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec. 
 

b) Odvoz a likvidácia  drobných stavebných odpadov 
 

 Drobné stavebné odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti občanov, prípadne 
právnických alebo fyzických osôb – podnikateľov na území obce sa ukladajú do kontajnerov 
oprávneného vývozcu, ktoré budú odvezené a zneškodnené na skládke odpadov na náklady 
stavebníka alebo investora. 
 Stavebník alebo investor, pri ktorého činnosti stavebné odpady vznikajú, je povinný 
uzatvoriť zmluvu o odvoze a likvidácii odpadov s oprávneným vývozcom, alebo 
s prevádzkovateľom skládky odpadov, pokiaľ si stavebné odpady na skládku odpadov privezie 
vlastným dopravným prostriedkom, alebo iným spôsobom. 
 Je zakázané pod pokutou ukladať stavebné odpady, ako i drobné stavebné odpady na 
iné miesto, než na to určené a tým vytvárať nepovolené skládky odpadov. Stavebné odpady 
môžu byť uložené na stavenisku stavebníka alebo investora iba na nevyhnutne dlhú dobu. 
 

c) Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku 

Poplatník po odvážení odpadu, príde poplatok za odvoz drobného stavebného odpadu 
zaplatiť v hotovosti do pokladne na obecnom úrade.                                                                                   

§ 5 

Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku                        
1. 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. 
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2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné 
v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník 
môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj 
naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

§ 6 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku 

Poplatníkom 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 na podnikanie, 

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

 

 

1. Poplatníci platia poplatok na základe rozhodnutia doručeného Obcou Snežnica.  

2. Poplatok je možné uhradiť:    
a) bezhotovostným prevodom alebo                                                                                
b) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Snežnici. 

§ 7 

Vrátenie poplatku   

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, 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 (napr. poplatník zruší trvalý resp.                  
prechodný pobyt v obci Snežnica). 

§ 8 

Zníženie poplatku                                                                   

1. Obec  poplatok zníži o pomernú časť za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane 
preukáže na základe podkladov, ktoré sú uvedené v §9 tohto VZN, že viac ako 90 dní  
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Snežnica: 
a) o 50% poplatníkovi, ktorý študuje a zároveň je ubytovaný mimo obce, 
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b) o 50% poplatníkovi, ktorý je z dôvodu výkonu zamestnania ubytovaný mimo 
obce. 

2. Zníženie poplatku sa nevzťahuje  na občanov pracujúcich v týždňových, desaťdňových, 
dvojtýždňových turnusoch. 

3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. 
príslušného kalendárneho roka  a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na 
zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.  

4. Správca dane zníži poplatok Základnej škole s materskou školou Snežnica č. 218 na 100 
EUR za kalendárny rok. 

§ 9 

        Podklady pri znížení  poplatku 

1. Podkladom pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne 
vyplýva splnenie podmienok na zníženie poplatku. 

2. Poplatník si v zmysle zákona nárok na zníženie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie 
obdobie. 

3. Obec Snežnica ustanovuje tieto podklady, z ktorých vyplýva zníženie poplatku:  

a) potvrdenie o návšteve školy ak študent študuje mimo územia SR, 

b) údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo  alebo dátum narodenia, ktoré sú 
potrebné pre overenie statusu žiaka, študujúceho na území SR, 

c)  údaje o ubytovaní musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania, 

d) potvrdenie o zamestnaní mimo miesta trvalého pobytu spolu s potvrdením 
 o ubytovaní. Potvrdenie o ubytovaní musí obsahovať obdobie poskytnutého 
 ubytovania.                                                                                                                                                           
   

4. V prípade dokladov vystavených v inom ako slovenskom alebo českom jazyku je 
potrebné doložiť preklad dokladu do slovenčiny, ktorý bude podpísaný poplatníkom. 

5. Spôsob, forma a miesto platenia poplatku pri množstvovom zbere je upravený 
v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok na príslušné zdaňovacie obdobie. 

§ 10       
         Odpustenie poplatku                                                                           

 1. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník    správcovi dane preukáže na 
základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce 
Snežnica.           

      §11       
    Podklady pre odpustenie poplatku 

1.  Podkladmi pre odpustenie poplatkov sú                 
a)  potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 
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b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou  
formou, 

c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, 

d) potvrdenie  občana s trvalým pobytom v obci Snežnica  od obce alebo mesta, v ktorom 
sa občan celoročne zdržiava o tom, že uhradil poplatok za komunálny odpad. 

2.  V prípade, že doklad podľa ods.1 nie je v slovenskom jazyku , je potrebné k dokladom 
predložiť aj preklad. 

3.  Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. 
príslušného kalendárneho roka  a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na 
odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

.       § 12       
   Postup obce proti tvrdosti zákona    

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmienenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

§ 13        
          Zrušovacie ustanovenie        

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje  Všeobecne záväzné nariadenie Obce 
Snežnica  č. 3/2012 vrátane Dodatkov č. 1,2,3  o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 

§ 14 

Záverečné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Snežnici sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení na 
svojom zasadnutí dňa .....................  uznesením č. ................... a toto Všeobecne záväzné 
nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022. 

 

 

 

 

 

 

MVDr. Milan Hlavatý  

starosta obce 


