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Obecné zastupiteľstvo obce Stretave na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. c)
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 Stretava toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2021

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Stretava

Úvodné ustanovenie
Poplatok
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej „VZN“) Obec Stretava, ako správca dane
v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“, určuje pre územie Obce
Stretava, sadzby poplatku, spôsob, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, formu
a miesto na zaplatenie poplatku. Ďalej určuje podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení
poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri odpustení, ako aj dĺžke zdaňovacieho obdobia a ďalšie
náležitosti poplatku.
Čl. 1
Poplatník
1. Poplatník 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.
2. U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) sa vychádza z údajov centrálnej evidencie obyvateľov
vedenej v evidencii obyvateľstva Obecného úradu Dojč (trvalý pobyt, prechodný pobyt).
3. Poplatok platí vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 1 a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
5. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo
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prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie, platí poplatok iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má
osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa ods.
1 písm. c) podnikateľom a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z
dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje
množstvový zber.
Čl. 2
Sadzba poplatku
1. Sadzby poplatku sú nasledovné:
a) sadzba poplatku za zber, odvoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu zo
zastavaného územia obce Stretava pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným
pobytom je stanovená vo výške 0,063 € za kilogram skutočne vyprodukovaného
odpadu a 0,48 € za počet skutočne zrealizovaných vývozov zberných nádob.
b) sadzba poplatku za odobratie a zvoz drobného stavebného odpadu zo zastavaného
územia obce Stretava pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom je
stanovená vo výške 0,07 € za kilogram odovzdaného drobného stavebného
odpadu.
c) sadzba poplatku za zber, odvoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu zo
zastavaného územia obce Stretava pre právnickú osobu a podnikateľa, ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť ako prevádzku na podnikanie
je stanovená vo výške 0,063 € za kilogram skutočne vyprodukovaného odpadu
a 0,48 € za počet skutočne zrealizovaných vývozov zberných nádob.
Čl. 3
Určenie poplatku
1. Obec určuje poplatok na rok 2022 ako súčet súčinu sadzby poplatku podľa čl. 2 písm. a) a
množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu na základe váženia v roku 2021, ktoré sa
uskutočňovalo od 1.4. do 31.12., a súčinu sadzby podľa čl. 2 písm. a) a počtu skutočne
zrealizovaných vývozov zberných nádob v roku 2021, ktoré sa uskutočňovalo od 1.4. do
31.12., pričom súčet množstiev za 9 mesiacov roku 2021 sa vydelí deviatimi a vynásobí
dvanástimi. Evidencia váženia od 1.4. do 31.12.2021 je súčasťou tohto nariadenia ako príloha
č. 1.
2. V prípade, že vlastník nehnuteľnosti nevyprodukoval žiadny odpad v histórii váženia
alebo sa vývoz uskutočnil raz alebo menej v sledovanom štvrťroku v roku 2021, jeho
poplatok za komunálny odpad sa vypočíta ako súčin priemerného množstva odpadu na
osobu za rok 2021 a sadzby poplatku podľa článku 2 písm. a) a počtu osôb v domácnosti.
3. Obec určuje poplatok za 120 l odpadovú nádobu opatrenú čipom na rok 2022 pre fyzické a
právnické osoby vo výške 3,88 €/ks.
4. Ak poplatník netriedi odpad a v odpadových nádobách sa nachádzajú aj zložky, ktoré je
možné vytriediť, bude upozornený. Kontrolu a evidenciu s fotodokumentáciou bude
vykonávať zberová spoločnosť v spolupráci s Obcou Stretava. V prípade, že bude upozornený
na netriedenie odpadu nalepením samolepky na odpadovú nádobu trikrát za 6 mesiacov v roku
2022, výška poplatku pre rok 2023 sa mu zvýši o 50% oproti sadzbe poplatku stanovenej na
rok 2022.
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Čl. 4
Platenie poplatku
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť vznik poplatkovej povinnosti
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť:
a) meno a priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len „identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona o
miestnych daniach a poplatkoch aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak
je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona o miestnych daniach a
poplatkoch aj názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo
miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy
tieto nastali.
3. Poplatok sa určí rozhodnutím .
Čl. 5
Zníženie poplatku, vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1. Správca poplatku na základe žiadosti zníži poplatok, ak poplatník preukáže, že viac ako 7
mesiacov sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce nasledovnými dokladmi, a to:
a) Potvrdením o pobyte na území iného štátu za príslušný rok, alebo pracovným povolením,
alebo vízami alebo čestným prehlásením, že všetci členovia domácnosti sa zdržiavajú
v zahraničí
b) Potvrdením o dlhodobom pobyte v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení
c) Potvrdením o výkone trestu
2. Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť, ak poplatník písomne požiada
o vrátenie poplatku a preukáže splnenie podmienok na jeho vrátenie (zrušenie trvalého
pobytu, prechodného pobytu, úmrtie a pod.) a predloží potrebné podklady (úmrtný list, doklad
o zmene trvalého, resp. prechodného pobytu, doklad o zániku vlastníckych práv).
Čl. 6
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
1. Poplatník platí poplatky správcovi poplatkov týmito spôsobmi:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Stretave,
b) poštovou poukážkou,
c) prevodným príkazom na účet obce Stretava.
2. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Čl. 7
Spoločné ustanovenia
1. Správu poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov
obce.
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Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Stretava dňa ...............
uznesením č. .................... .
2. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom v Stretave
a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje platnosť VZN č. 2/2019.

Roman Hudy
starosta obce

