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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stretava
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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. 2/2019

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.
Poplatok platí poplatník, ktorým 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.
Čl. 1
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je
a) 0,04 eur na osobu a kalendárny deň, za komunálny odpad
b) 0,07 eur za kilogram odovzdaných drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín.
c) 0,013 eur za liter odpadu pri množstvovom zbere
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2. V obci Stretava je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby –
podnikateľov.
Čl. 2
Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

1. Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť ak poplatník preukáže splnenie
nasledovných podmienok a predloží potrebné podklady.
a) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
• prihlásenie sa k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu v inej obci,
• ukončenie nájomnej zmluvy,
• ukončenie užívania nehnuteľnosti,
• úmrtie poplatníka
b) podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
• doklad o zmene trvalého pobytu,
• doklad o zmene prechodného pobytu,
• doklad o zániku vlastníckych práv,
• úmrtný list.
Čl. 3
Zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku
1. Správca poplatku na základe žiadosti zníži poplatok, ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní
sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce nasledovnými dokladmi, a to:
a) potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce na území SR na rok, v ktorom
si uplatňuje nárok na 40 % zníženie,
b) potvrdenie o ubytovaní študenta na území SR, za príslušný školský rok, za ktorý
si uplatňuje nárok na 40 % zníženie,
c) rozhodnutie o vyrubení poplatku, kde sa občan prechodne zdržiava a doklad
o zaplatení poplatku v inej obci, za rok v ktorom si uplatňuje nárok na zníženie
2. Správca poplatku odpustí poplatok na základe žiadosti poplatníka, ak poplatník predloží
doklady za príslušný rok, že viac ako 90 dní sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce,
a to:
a) Potvrdenie o pobyte na území iného štátu za príslušný rok, alebo pracovné
povolenie, alebo víza, alebo potvrdenie zamestnávateľa, alebo potvrdenie
sprostredkovateľskej agentúry, alebo doklad o návšteve školy, alebo potvrdenie
zdravotníckeho zariadenia
b) Potvrdenie o výkone trestu,
c) Potvrdenie o dlhodobom pobyte v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení.
Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si poplatník
uplatňuje nárok na zníženie poplatku.
3. Obec vyrubený poplatok zníži poplatníkovi o 30 %, ak dosiahol vek min. 62 rokov. Zníženie
poplatku za komunálne odpady správca dane poskytne počnúc najbližším zdaňovacím
obdobím po dovŕšení 62 rokov.
4. Ak je doklad preukazujúci neprítomnosť v miestne trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
v inom ako slovenskom a českom jazyku, poplatník je povinný predložiť preklad tohto
dokladu do úradného jazyka.
5. Tlačivá používané pre uplatnenie si požiadaviek sú zverejnené na www. stránke Obce
Stretava.
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Čl. 4
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku

1. Poplatok je možné platiť:
• V hotovosti do pokladne Obecného úradu v Stretave,
• Bezhotovostným prevodom na účet Obce Stretava,
• Poštovou poukážkou,
• Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu
v Stretave
Čl. 5
Spôsob označenia poplatku
Poplatník je povinný označiť platbu poplatku variabilným symbolom, ktorý bude uvedený
v rozhodnutí o vyrubení poplatku.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Stretava dňa 16.12.2019
uznesením č. 32 .
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 01.01.2020.
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje platnosť VZN č. 2/2017.

Roman Hudy
starosta obce

