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MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Obec Ostrov na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a pre územie
obce Ostrov toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len „poplatok“), ktoré
vznikajú na území obce, sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov, použitých batérií
a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje sadzbu poplatku,
náležitosti platenia poplatku a podmienky pre odpustenie poplatku.
(3) Správu poplatku vykonáva Obec Ostrov a poplatok je príjmom rozpočtu Obce Ostrov.
§2
SADZBA POPLATKU
(1) Sadzba poplatku je
a) 0,066 € za osobu a kalendárny deň za komunálny odpad
b) 0,078 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
§3
URČENIE POPLATKU
(1) Obec určuje poplatok na zdaňovacie obdobie:
a) pre fyzickú osobu - ako súčin sadzby poplatku podľa § 2 ods. 1 písm a) a počtu
kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva
alebo je oprávnený užívať
b) pre právnickú osobu a pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie - ako súčin sadzby poplatku podľa § 2 ods. 1 písm. a), počtu
kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych
odpadov.
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(2) Obec ustanovuje koeficient 0,45 pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov
podľa § 79 ods. 4 zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov.
§4
VYRUBENIE POPLATKU
(1) Poplatok za komunálny odpad v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) a § 3 obec vyrubuje každoročne
rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber,
obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(4) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
(5) Obec nevyrubuje poplatok nižší ako 3 €.
(6) Poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladne správcu dane, poštovou poukážkou, alebo
prevodom na účet správcu poplatku v Prima banka Slovensko, a. s. pobočka Piešťany, číslo
účtu 5222503001/5600, IBAN: SK15 5600 0000 0052 2250 3001.
(7) Poplatok za drobný stavebný odpad podľa § 2 ods. 1 písm. b) tohto VZN sa uhrádza za skutočne
odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu na dvore obecného úradu v Ostrove, a to
v hotovosti do pokladne správcu dane.
§5
ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU
(1) Správca poplatok odpustí za obdobie, počas ktorého poplatník preukáže obci, že sa v
zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval na území obce, a to v týchto prípadoch:
- zamestnanie v zahraničí, prípadne v inom meste, kde je aj poplatník ubytovaný
- umiestnenie v zariadení sociálnych služieb
(2) Správca poplatok zníži za obdobie, počas ktorého poplatník preukáže obci, že sa v zdaňovacom
období viac ako 90 dní nezdržiaval na území obce, a to v týchto prípadoch:
- študenti na strednej a vysokej škole, ktorí sú ubytovaní mimo miesta svojho trvalého bydliska.
Poplatok sa zaplatí za obdobie od 01.07.-31.08.
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(3) Poplatník predloží každoročne aktuálne potvrdenie, ktorým je:
a) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku s
uvedením obdobia v ktorom sa poplatník nezdržiaval v mieste trvalého pobytu (v
prípade cudzojazyčného potvrdenia je potrebný preklad),
b) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
c) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
d) potvrdenie o ubytovaní na internáte.
e) prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na
uplatnenie poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká.
(4) Doklady uvedené v odseku 3 písm. a) až e) nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
§6
VRÁTENIE POPLATKU
(1) Ak poplatníkovi zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia
a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, obec
poplatok alebo jeho pomernú časť vráti.
(2) Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ods. 1) na vrátenie poplatku alebo
jeho pomernej časti:
a) potvrdenie o zmene trvalého pobytu,
b) kópia úmrtného listu,
c) potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území obce.
(3) Poplatníkovi, ktorému bolo priznané zníženie poplatku rozhodnutím obce Ostrov
vráti správca poplatku rozdiel medzi zaplateným poplatkom a priznaným znížením
poplatku do 31. decembra kalendárneho roka.
(4) Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 €.
§7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Ostrov č. 6/2015 zo dňa 16.12.2015 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Ostrov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Ostrove dňa 9.12.2019 uznesením č. 07/12/2019.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.
V Ostrove, dňa 13.12.2019
Jozef Tkácz
starosta obce
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