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Obec Veľké Kršteňany  

  
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ KRŠTEŇANY  

č. 2/2015  

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

  

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o Obecnom zriadení v platnom znení s použitím ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o  

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v  platnom 

znení (ďalej len zákon o miestnych daniach), v nadväznosti na Všeobecne záväzné nariadenie č. 

2/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu v znení neskorších zmien, vydáva 

pre obec Veľké Kršteňany toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.   

  

§ 1 Úvodné ustanovenia  

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa ustanovuje miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Kršteňany. V súlade s § 83 

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

stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, 

spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 

podmienky a podklady pri znížení alebo odpustení poplatku.   

  

§ 2 Sadzby poplatku  

Sadzby poplatku sú v obci Veľké Kršteňany stanovené nasledovne:   

1. 0,040 eura za osobu a kalendárny deň    

2. 0,007 eura za jeden liter komunálnych odpadov (pre množstvový zber)   

3. 0,030 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín (pre množstvový zber)   

  

§ 3 Hodnota koeficientu  

Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa stanovuje v hodnote 0,80.   

  

§ 4 Spôsob a lehota zaplatenia poplatku  

1. Obec Veľké Kršteňany vyrubuje poplatok každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.   

2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia obec Veľké Kršteňany vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca  

príslušného zdaňovacieho obdobia.   

3. Pri množstvovom zbere sa ustanovuje, že poplatok bude vyrubený po uplynutí kalendárneho 

štvrťroka formou rozhodnutia obce Veľké Kršteňany na základe evidencie Obecného úradu Veľké 

Kršteňany.   
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4. Množstvový zber si uplatňuje právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ formou žiadosti  na 

Obecný úrad Veľké Kršteňany, najneskôr do 30. novembra zdaňovacieho obdobia.   

5. Spôsob a lehota zaplatenia poplatku bude určená v rozhodnutí obce Veľké Kršteňany. Poplatník 

môže vyrubený poplatok, ktorý bol v rozhodnutí určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v 

lehote splatnosti prvej splátky.   

6. Pri drobnom stavebnom odpade sa ustanovuje, že poplatok za drobné stavebné odpady sa bude 

platiť do pokladnice Obecného úradu Veľké Kršteňany pri platbách do 300 eur. Pri platbe nad 300 

eur na bankový účet obce so špecifickým symbolom pre tento druh platby 006.   

  

§ 5 Vrátenie poplatku za komunálne odpady  

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

povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe oznamovacej povinnosti a 

písomnej žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti, a to z dôvodu :  a) 

ukončenia trvalého alebo prechodného pobytu v obci Veľké Kršteňany   

b) zánik práva užívania nehnuteľnosti na území obce Veľké Kršteňany (doloží: ukončenie nájomnej 

zmluvy na nehnuteľnosť, kúpna zmluva o predaji nehnuteľností)  c) úmrtia poplatníka (doloží: 

kópiu úmrtného listu)   

d) ukončenia podnikateľskej činnosti na území obce Veľké Kršteňany, prípadne uzatvorenie prevádzky 

na území obce Veľké Kršteňany (doloží: ukončenie nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť, doklad o 

pozastavení prevádzkovania živnosti a pod.)   

2. Na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podá poplatník písomnú žiadosť, v ktorej uvedie 

číslo účtu, na ktorý mu správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť. V prípade, že 

poplatník v žiadosti neuviedol číslo účtu správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť v  

hotovosti z pokladnice Obecného úradu Veľké Kršteňany.   

  

§ 6 Zníženie poplatku  

1. Obec Veľké Kršteňany hradí zo svojho rozpočtu časť nákladov na komunálny odpad za 

svojich občanov.   

2. Na základe písomnej žiadosti poplatníka obec Veľké Kršteňany zníži sadzbu poplatku o 50 % 

ak poplatník preukáže svoju neprítomnosť hodnoverným dokladom, že sa viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období nezdržiaval na území obce Veľké Kršteňany, a to z dôvodu:   

a) návštevy strednej školy   

b) návštevy vysokej školy   

c) pracovných týždňových turnusov mimo miesta trvalého pobytu   

3. Podkladom pre zníženie poplatku podľa ods. 2 sú nasledovné doklady:   

a) potvrdenie o návšteve strednej školy, doklad o ubytovaní v mieste štúdia   

b) potvrdenie o návšteve vysokej školy, doklad o ubytovaní v mieste štúdia   

c) potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu   

4. Poplatník, ktorý predloží písomnú žiadosť a doklady pre zníženie poplatku v termíne do 1.4.   

v zdaňovacom období, správca poplatku nárok na zníženie poplatku upraví v rozhodnutí na dané  

zdaňovacie obdobie.   

5. Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich  

preklad.   
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§ 7 Odpustenie poplatku  

1. Obec Veľké Kršteňany na základe písomnej žiadosti poplatníka odpustí poplatok alebo jeho 

pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho 

obdobia, za ktoré poplatník preukáže svoju neprítomnosť hodnoverným dokladom, že sa viac ako 90 

dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území obce Veľké Kršteňany, a to z dôvodu:   

a) dlhodobého zdržiavania sa v zahraničí   

b) zdržiavania sa v inej obci počas celého zdaňovacieho obdobia napr. v sociálnom zariadení, detskom 

domove   

c) bezprístrešnosti občana obce Veľké Kršteňany   

d) dlhodobej hospitalizácii v liečebni   

e) výkon trestu odňatia slobody   

2. Podkladom pre odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa ods. 1 sú nasledovné 

doklady:   

a) potvrdenie o štúdiu v zahraničí, kópia pracovnej zmluvy v zahraničí, doklad o úhrade daní a  

poplatkov v zahraničí, potvrdenie o pobyte v zahraničí   

b) potvrdenie inej obce o úhrade miestneho poplatku za komunálne odpady za príslušné obdobie,  

potvrdenie o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území, potvrdenie o umiestnení v zariadení 

sociálnych služieb, v detskom domove   

c) potvrdenie z evidencie obyvateľstva o bezprístrešnosti občana obce Veľké Kršteňany   

d) čestné prehlásenie, potvrdenie liečebne   

e) potvrdenie o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody   

3. Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich  

preklad.   

  

§ 8 Záverečné ustanovenia  

1. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší:   

a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Kršteňany č. 1/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkých  

Kršteňanoch dňa 15.12.2015 uznesením č. 55/XII/2015 a nadobúda účinnosť 1. januára 2016.   

  

Návrh VZN zverejnený:   

a) vyvesený na úradnej tabuli dňa: 29.11.2015  

b) zverejnený na internetovej adresa obce dňa: 29.11.2015   

c) zvesený dňa: 15.12.2015   

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN:  

a) bez pripomienok  

b) s pripomienkami – všetky podané pripomienky boli akceptované a zahrnuté do VZN 

Schválenie VZN dňa: 15.12.2015  

Vyhlásenie VZN:   

a) vyvesené na úradnej tabuli dňa: 15.12.2015   

b) zvesené dňa: 31.12.2015   

c) účinnosť nadobúda dňa: 1.1.2016  

  

Vladimír Kopál  starosta  


