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NÁVRH 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) na pripomienkovanie podľa Zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 27.11.2019  

Návrh VZN vyvesený na internetovej stránke obce dňa 27.11.2019 

 

Lehota na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane) 9.12.2019 

Pripomienky zasielať 

-písomne na adresu: Obec Drienica, Drienica 168, 083 01  

-ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Drienici 168 

-elektronicky na e-mailovú adresu: obec@drienica.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ...........................  . 

 

VZN bolo prerokované na .......... zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Drienici dňa 

......................... a schválené uznesením č. ..........  . 

VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa ................................  . 

VZN vyhlásené zverejnením internetovej stránke obce dňa ............................  . 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom .............................  . 

 

                                                   

Obec Drienica v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 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 Drienica toto 

 

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   OBCE  DRIENICA 

č. 3/2019 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

Článok  1 

Úvodné ustanovenie 

 

1) Obec určuje pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona, ktorí sú v rekreačnej 

oblasti oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,  tieto 

zberné miesta: 

a) parkovisko pri dolnej stanici sedačkovej lanovky 

b) parkovisko pod chatou VVS, a.s. 

c) konečná zástavka SAD, a.s. 

d) lokalita Pod Hájom 

e) lokalita Gacky 

2) V záujme účelného hospodárenia a nakladania s komunálnymi odpadom sa určuje jedna 

110 litrová nádoba na odpad pre minimálne 4 osoby. Na tento účel možno samostatne žijúce 

osoby z viacerých domácnosti spojiť alebo pričleniť. Samostatne žijúce osoby, ktoré majú 62 

rokov a viac možno pričleniť k domácnosti so štyrmi osobami na tento účel . 
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Článok  2 

Sadzby poplatku a hodnota koeficientu   

 

A. Obec Drienica ustanovuje sadzby poplatku nasledovne: 

1) vo výške 0,012 eura za jeden liter komunálnych odpadov pri frekvencii odvozu 1 x 

za 14 dní pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 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 „zákona“/, pre ktorých je v obci zavedený 

množstvový zber komunálnych odpadov 

 

2) vo výške 0,050 eura  za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 

zákona, pre ktorých nie je v obci zavedený množstvový zber.  

 

3) vo výške 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu 

škodlivín 

 

B. Obec ustanovuje koeficient 1,00 na výpočet  ukazovateľa produkcie komunálnych 

odpadov podľa §79 ods. 4 písm. a) zákona pre poplatníkov podľa § 77ods. 2 písm. b) a c) 

zákona 

 

Článok 3 

Zavedenie množstvového zberu,   

spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere   

 

A. Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu 

1) Obec Drienica  zavádza množstvový zber odpadu pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm.  

     b) a c) zákona: 

         a) pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva  nehnuteľnosť  

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

         b) pre podnikateľa podľa § 77 ods. 2 písm. c/zákona , ktorý je oprávnený užívať  

             alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu  sa na území obce na účel    

             podnikania, 

     a podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona: 

         c) pre poplatníka,  ktorý poskytuje ubytovacie služby za odplatu v nehnuteľností, ktorú  

             je oprávnený užívať alebo ju užíva  

2)  Určenie objemu zbernej nádoby: 
a) pre poplatníkov podľa ods. 1 písm. a), b) a c) tohto paragrafu je určenie podľa počtu 

lôžok: 

od   0 do     4 lôžok       110 L/rok  

od   5 do     9 lôžok                          2 x 110 L/rok 

      od 10 do   19 lôžok       1 100 L/rok 

     od 20 do   50 lôžok      2 200 L/rok  

  od 51 do 100 lôžok a viac                4 400 L/rok  

b) pre poplatníkov podľa ods. 1  písm. b) tohto paragrafu je určenie podľa počtu  

    stoličiek:   do 10 stoličiek                                    110 L/rok                                              

                      od 11 do 50 stoličiek                1 100 L/rok 

         od 51 do 100 stoličiek        2 200 L/rok 

        nad 100 stoličiek                3 300 L/rok 

c) pre maloobchodné predajne a ostatné prevádzky neuvedené v písmenách  

     a)  a  b)   tohto odseku   je určenie objemu zbernej nádoby 110 L/rok 
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3)  Poplatok bude pri množstvovom zbere fakturovaný štvrťročne Obcou Drienica. 

     Podľa § 80 zákona je poplatník povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia  oznámiť obci 

vznik poplatkovej povinnosti, zmeny skutočností rozhodujúcich  na vyrubenie poplatku 

a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní na tlačive „Oznámenie k miestnemu poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ pre množstvový zber vydané obcou.  

     Spôsob úhrady faktúry: a) v hotovosti do pokladnice obce 

                                            b) poštovým peňažným poukazom  

                                            c) bezhotovostným prevodom z účtu 

      

4)  Obec určuje pre množstvový zber v rekreačnej oblasti tieto zberné miesta: 

a) parkovisko pri dolnej stanici sedačkovej lanovky 

b) parkovisko pod chatou VVS, a. s. 

c) konečná zástavka SAD, a. s. 

d) lokalita Pod Hájom 

e) lokalita Gacky 

 

B. Množstvový zber drobného stavebného odpadu 

Obec Drienica zavádza tento množstvový zber pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 zákona. 

Poplatok sa platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu bez obsahu 

škodlivín na miesto určené obcou. 

Poplatník uhradí poplatok v deň odovzdania drobného stavebného odpadu takto: 

- v hotovostí do pokladnice obce pri platbách do 300,00 Eur zamestnancovi správcu 

dane, ktorý je poverený prijímať platby za miestny poplatok 

- peňažným poštovým poukazom 

- bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu dane 

 

 

Článok 4 

Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

 

 

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti v priebehu zdaňovacieho obdobia: 

- skončenie trvalého alebo prechodného pobytu 

- zánik vlastníckeho práva alebo práva užívať nehnuteľnosť 

- skončenie podnikania v nehnuteľnosti  

- poplatník nesmie mať v Obci Drienica nedoplatky miestnych daní a poplatku 
 

Podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti: 

1) vypísané tlačivo obce „Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady“ o zániku povinnosti platiť poplatok  

2) kópia potvrdenia o trvalom pobyte 

3) kópia potvrdenia o prechodnom pobyte   

4) kópia rozhodnutia katastrálneho úradu o zmene vlastníka nehnuteľností pri zániku       

vlastníckeho práva k nehnuteľností    
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Článok 5 

Podmienky a podklady pre zníženie poplatku podľa § 82 ods. 2 zákona 

 
     1) Obec Drienica ustanovuje pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 zákona, pre ktorých nie 

je zavedený množstvový zber zníženie sadzby poplatku za osobu a kalendárny deň za 

obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok, že viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, v ktorej ma 

trvalý pobyt: 

- počas štúdia na strednej alebo vysokej škole na území SR kedy poplatník poskytne obci 

údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo 

študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom 

informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup  

- počas pracovno-právneho vzťahu na území SR  

o 50 %  na základe týchto podkladov 

    a) študenti , ktorí študujú na území Prešovského a Košického samosprávneho kraja  

        predložia kópiu dokladu o ubytovaní   

    b) potvrdenie zamestnávateľa, pracovné povolenie alebo zmluva o sprostredkovaní  

        zamestnania na území SR,        

    c) alebo potvrdenie o pobyte na území SR     

 
           2) Obec Drienica ustanovuje pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 zákona, pre ktorých nie 

je zavedený množstvový zber zníženie sadzby poplatku za osobu a kalendárny deň za 

obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok, že viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, v ktorej ma trvalý 

pobyt:  - počas štúdia mimo územia SR 

       - počas pracovno-právneho vzťahu mimo územia SR 

o 70 % na základe týchto podkladov 

a) potvrdenie o návšteve školy mimo územia SR   

b) potvrdenie zamestnávateľa, pracovné povolenie alebo zmluva o sprostredkovaní  

     zamestnania mimo územia SR  

c) alebo potvrdenie o pobyte mimo územia SR  

         

Článok 6 

Podmienky a podklady pre odpustenie poplatku podľa § 82 ods. 2 zákona 

 

      Obec Drienica poplatok odpustí pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 zákona, pre 

ktorých nie je zavedený množstvový zber za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže 

splnenie podmienok, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa 

nezdržiaval na území obce, v ktorej má trvalý pobyt: 

- z dôvodu väzby alebo odňatia slobody 

- dlhodobý pobyt v zariadení pre dôchodcov alebo v zariadení sociálnych služieb 

- dlhodobý pobyt poplatníka u blízkych príbuzných mimo svojho trvalého pobytu 
- dlhodobá hospitalizácia v liečebni 

 

Podklady pre odpustenie poplatku: 

1) potvrdenie o výkone väzby alebo o výkone trestu odňatia slobody 

2) potvrdenie zariadenia pre dôchodcov alebo zariadenia sociálnych služieb o pobyte 

      3) potvrdenie o prechodnom pobyte pri pobyte poplatníka u blízkych príbuzných  

      5) potvrdenie liečebne o hospitalizácii  
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Článok  7 

Zníženie poplatku podľa § 83 ods. 2 zákona 

 

 

                Obec ustanovuje pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 zákona, pre ktorých nie je 

zavedený množstvový zber zníženie sadzby poplatku za osobu a kalendárny deň:  

1)   o 25% pre poplatníka, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím na základe doloženia kópie preukazu  

2)   o 25% pre poplatníka, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom na základe doloženia kópie preukazu  

 

   

 

 

 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenie 

             

     Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Drienica o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzne 

nariadenie Obce Drienica č. 3/2018 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady zo dňa 4.12.2018 účinné od 21.12.2018. 

 

 

 

   

                                                                                               Ing. Igor Birčák                                                                                             

                                                                                                  starosta obce 


