
DODATOK č.6 k VZN č.3/2012 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady č.3/2012 sa v III.časti  mení nasledovne: 

 

III. ČASŤ 

§ 9 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (POPLATOK) 

 

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

a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktoré vznikajú na území obce. 

V obci je zavedený zber odpadov do typizovaných zberných nádob. Občania obce spravidla 

využívajú 110,120,1100 litrové KUKA nádoby určené na zber zmesového komunálneho odpadu 

a nádoby na oddelené zhromažďovanie separovaných zložiek odpadu. 

 

2.)  Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník 

nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o 

bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený 

spoluvlastníkmi ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí. Ak nedošlo k určeniu 

zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý 

poplatok pre obec vyberie. 

 

3.) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť: 

 

 a/ svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu 

(ďalej len „identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu podľa § 2 ods. 5 aj identifikačné 

údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 2 ods. 1 písm.b/ alebo 

c/, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,  

b/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 

c/ ak požaduje odpustenie poplatku podľa bodu C1, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú  

odpustenie poplatku. 

 

4.) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v 

priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť správcovi do 30 dní odo dňa keď 

tieto nastali. 

 

5.) V obci je zber komunálneho odpadu prevádzaný žetónovým spôsobom. Žetónový systém zberu je 

odvoz komunálneho odpadu od držiteľa odpadu zo zberovej nádoby oprávnenou organizáciou 

za  protihodnotu žetónu. Cena žetónu zahrňuje skutočné náklady na prepravu a zneškodňovanie 

objemu komunálneho odpadu v zberovej nádobe, vrátane nákladov na prepravu a úpravu z neho 

vytriedených zložiek komunálnych odpadov, zber a zneškodňovanie. 

 

 

 



A. Sadzba poplatku 

 Sadzby poplatku na území obce sú nasledovné: 

 1.) pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý 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, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, 

pozemok v zastavanom území obce okrem lesného porastu: 

 a) vlastníka 110 l, 120 l zbernej nádoby:  

12,00 € za osobu a rok, v prepočte 0,033 € za osobu a kalendárny deň. Ako protihodnotu za 

miestny poplatok  poplatník obdrží 9 ks žetónov na vývoz komunálneho odpadu platných 

v kalendárnom roku 

 

b) vlastníka 1100 l zbernej nádoby: 

128 € za .............l zbernú nádobu  za rok, v prepočte 0,35 € za osobu a kalendárny deň. Ako 

protihodnotu za miestny poplatok obdrží 12 ks žetónov na vývoz odpadu platných v kalendárnom 

roku. 

 c)  za odpady odvezené na základe individuálnej žiadosti občan zaplatí skutočné náklady za 

odvoz a likvidáciu odpadov podľa lístka vydaného pri vážení odpadu. 

 

2.) pre podnikateľov, ktoré sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území obce na účel 

podnikania a pre právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, využívajúcich množstvový zber: 

33 € za osobu a rok, v prepočte 0,090 € za osobu a kalendárny deň. Ako protihodnotu za 

miestny poplatok obdrží 25 ks žetónov na vývoz komunálneho odpadu platných v kalendárnom roku. 

3.) Ak poplatník poplatku uvedený v bode 1.a) vyprodukuje viac komunálneho odpadu ako má 

zaplatený poplatok s protihodnotou obdržaných žetónov, je povinný zakúpiť si ďalšie žetóny na vývoz 

odpadu v cene 1,30€/ks.  

4.) Žetóny z predchádzajúceho roka je možné využiť do 31. januára nasledujúceho roka. 

  

 

 

 

 

B.    Určenie poplatku a miesto zaplatenia poplatku  



1.) Poplatok podľa bodu A.1. na základe oznámenia vyrubí Obec Rakovnica rozhodnutím na celé 

zdaňovacie obdobie.  

2.) Na vyúčtovanie poplatku podľa bodu A.3. uzavrie Obec Rakovnica s poplatníkom dohodu na 

základe podaného oznámenia.  

3.) Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

 4.) Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach zaplatiť naraz 

najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.  

5.) Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane a v 

peňažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni správcu dane.  

 

C.     Vrátenie alebo odpustenie poplatku  

1.)  Poplatok obec odpustí v plnej výške sadzby poplatku na osobu a deň za tie kalendárne dni, za 

ktoré poplatník obci každoročne preukáže, že sa v obci nezdržiava alebo nezdržiaval viac ako 90 dní:  

a) ak je fyzická osoba vo výkone trestu a túto skutočnosť preukáže potrebnými dokladmi, - potvrdenie 

o nástupe výkonu trestu a jeho ukončenie,  

b) ak je fyzická osoba prihlásená k prechodnému pobytu, zdržiava sa počas roka mimo obce a túto 

skutočnosť preukáže potrebnými dokladmi – potvrdením o prihlásení k prechodnému pobytu a 

súčasne potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci alebo meste,  

c) ak je fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu a jej skutočný pobyt nie je známy - potrebné 

doklady – správca dane vykoná kontrolu a vyhotoví úradný záznam (§44 zákona č. 563/2009 Z.z.)  

d) ak fyzická osoba sa zdržiava mimo miesta trvalého pobytu (kňazi, rehoľné sestry) a preukáže túto 

skutočnosť potrebnými dokladmi – potvrdenie o dobe trvania.  

e) ak fyzická osoba dlhodobo sa zdržiavajúca v sociálnych zariadeniach /domovy dôchodcov, 

zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a pod./ preukáže túto skutočnosť potrebnými dokladmi – 

potvrdenie o dobe trvania umiestnenia.  

f) ak fyzická osoba je študentom na území SR a každoročne preukáže túto skutočnosť potrebnými 

dokladmi – potvrdenie o návšteve školy a súčasne aj potvrdenie o ubytovaní (potvrdenie z internátu 

alebo ubytovaciu zmluvu), potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o dobe zaplatenia za 

ubytovanie alebo zmluva o nájme,  

g) ak fyzická osoba je pracujúcim na území SR bez možnosti denného návratu do miesta trvalého 

bydliska a preukáže túto skutočnosť potrebnými dokladmi – kópia zmluvy alebo potvrdenie o pobyte 

(ubytovaní) a potvrdenie o zamestnaní 

 h) ak sa fyzická osoba dlhodobo zdržiava v zahraničí a túto skutočnosť každoročne preukáže 

potrebnými dokladmi – úradné potvrdenie o pobyte (napr. potvrdenie o štúdiu, pracovná zmluva, 

povolenie k pobytu, potvrdenie agentúry, pracovné povolenie a pod.)  

2.)  Ak príslušné doklady nie sú v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné doložiť k dokladom 

aj preklad. Žiaden doklad na zníženie alebo odpustenie nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.  



3.) V prípadoch, že poplatník predložil v sledovanom roku obecnému úradu doklady preukazujúce 

opodstatnenosť odpustenia poplatku, tieto doklady môžu byť podkladom pre zníženie alebo odpustenie 

poplatku i v nasledujúcom roku, ak dostatočne preukazujú skutočnosti pre zníženie alebo odpustenie 

poplatku. Správca má právo požiadať poplatníka o prípadné doplnenie dokladov. 

 4.) Správca poplatku môže vykonať kontrolu pravdivosti nahlásených údajov a v prípade zistenia 

uvedenia nepravdivých údajov zruší už poskytnutú úľavu u poplatku a uplatní sankčný postih podľa 

príslušných právnych predpisov.  

5.)  Odpustenie poplatku sa nevzťahuje na rekreačné chaty, chalupy a záhradné domy,  

6.)  Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, 

ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. 

7.)  Nárok na vrátenie, resp. odpustenie poplatku si poplatník  uplatňuje žiadosťou a hodnovernými 

dokladmi v zmysle ods.1 v príslušnom zdaňovacom období. 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 podľa ods. 1, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie 

zaniká. 

V Rakovnica dňa:25.11.2016 

 

                                                                                                           Ľuboš Lešták 

                                                                                                           Starosta obce 

 

Návrh predkladá:     Obecné zastupiteľsto v Rakovnici a starosta obce 

 

Návrh dodatku č.6 VZN č.3/2012zverejnení na úradnej tabuly obce ako aj na webovej stránke obce 

dňa: 28.11.2016     

 

 

 

 

 

Návrh dodatku č.6VZN č.3/2012 zvesení dňa:  

 

 

 



 

 

 

 


