
Dodatok č.2 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici v zmysle § 6 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších  predpisov a v zmysle zákona   č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len 

„zákon o miestnych daniach/ v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku č. 2 

k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné 

stavebné odpady 

Týmto dodatkom č. 2 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobný stavebný odpad sa mení  III časť „Miestny poplatok“ 

nasledovne: 

 

III časť 

Miestny poplatok 

 

§ 16 

 

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

„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce Ochodnica. 

 

2. Obec Ochodnica stanovuje sadzbu poplatku 0,0438 EUR za osobu a kalendárny deň 

(15,987 =16,00 EUR/rok) pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 

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

stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej „zákona č. 582/2004 Z.Z.“) 

 

3. Obec Ochodnica stanovuje  sadzbu poplatku pri množstvovom zbere 0,0166 Eur za jeden 

liter pre zberné nádoby  110 l, 120 l, 240 l pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 

písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z.z.  

 

4. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,040 eur/kg. 

 

5. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok  podľa  tohto všeobecne 

záväzného nariadenia rozhodnutím  na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je 

splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť 

platenie poplatku  v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených 

obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

 

6. Poplatník môže zaplatiť poplatok: 

                        a/ na účet správcu dane 

                        b/ hotovosťou do pokladne 

                        c/ poštovou poukážkou 

 

7. 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. 



Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce 

            b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného  

pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností na území obce a pod.) 

 

8. Obec zníži poplatok na osobu o 30% za obdobie, za ktoré poplatník s trvalým pobytom v 

Ochodnici alebo zástupca poplatníka preukáže správcovi dane, že sa viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Obce Ochodnica. Obec 

poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na 

zníženie poplatku a predloží podklad:  

      a) pracujúci v zahraničí – doklad od zamestnávateľa o zamestnaní v zahraničí, 

vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie,  

     b) študent v zahraničí – doklad o ubytovaní vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie 

obdobie,  

     c) študent v SR mimo trvalého bydliska – doklad  o ubytovaní na internáte, vzťahujúci 

sa na aktuálne zdaňovacie obdobie  

     d) pracujúci v SR mimo trvalého bydliska – potvrdenie od zamestnávateľa, že 

poplatník pracuje mimo trvalého bydliska a o ubytovaní mimo trvalého bydliska, 

vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie  

     e) osoba žijúca na prechodnom bydlisku mimo katastrálneho územia obce Ochodnica 

– doklad o prechodnom pobyte a/alebo doklad o zaplatení v mieste prechodného 

pobytu/bydliska s presným označením obdobia, kedy sa poplatník zdržiava v mieste 

prechodného bydliska, vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie 

    f) fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba 

žijúca sama. 

 

9. Obec na základe písomnej žiadosti môže poplatok odpustiť ak poplatník alebo zástupca 

poplatníka preukáže:   

     a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 

     b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou 

formou,  

     c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou. 

            d) osoba vydatá/ženatý v zahraničí s celoročným pobytom v zahraničí, osoba žijúca    

                v zahraničí  – aktuálny doklad o pobyte (potvrdenie úradu miestnej samosprávy o  

                pobyte, prípadne bydlisku v zahraničí, kópia aktuálneho preukazu totožnosti danej  

                krajiny, aktuálneho vodičského oprávnenia alebo aktuálneho dokladu poistenca  

                vydaného v danom štáte s obmedzenou platnosťou alebo aktuálnu kópiu sobášneho 

                listu vydaného v zahraničí) 

 

10. V prípade, že doklad na zníženie alebo odpustenie poplatku nie je v slovenskom alebo 

českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje 

úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

 

11. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. 

príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné 

doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku, nárok  za toto obdobie zaniká. 



 

12. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 

Ostatné ustanovenia    VZN č.  1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady  ostávajú nezmenené.  

 

 

                                                                                      

 

                                                                                           Radoslav Ďuroška 

                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

Tento dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady  a drobné stavebné odpady bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce 

Ochodnica od 29.11.2019 do 13.12.2019    

 

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady  a drobné stavebné odpady  bol schválený na rokovaní obecného zastupiteľstva obce 

Ochodnica dňa 14.12.2019 uznesením č. 61/2019.        . 

 

 Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady  a drobné stavebné odpady  nadobúda účinnosť dňom  1.1.2020.                 
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