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     Obec Nová Sedlica zmysle § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a v súlade s § 83 zákona č.  582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady znení
neskorších predpisov a doplnkov ustanovuje toto 

všeobecne záväzné nariadenia Obce Nová Sedlica 
č. 2/2015

o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 1 
Základné ustanovenie

1) Obec  Nová  Sedlica  týmto  všeobecne  záväzným  nariadením  ukladá  s  účinnosťou  od
01.01.2016 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho
poplatku  za  komunálne  odpady a  drobné  stavebné  odpady (  ďalej  len  poplatok)  okrem
elektroodpadov na území obce Nová Sedlica v kalendárnom roku. 

3) Miestny poplatok za komunálne odpady okrem  elektroodpadov a drobné stavebné odpady
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

§ 2 
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, 

d) fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako podnikanie (využívanie nehnuteľnosti sezóne).

2) Ak má osoba podľa odseku  1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt  a prechodný pobyt,
poplatok  platí iba  z dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  1 písm. a) tohto
ustanovenia v obci  trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt a súčasne  je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť  na iný  účel ako  na podnikanie,  poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

3) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.

4) Ak  viacero  poplatníkov  –  právnických  osôb,  fyzických  osôb  podnikateľov  užíva  jednu
zbernú nádobu, plnenie povinnosti poplatníka môže na základe vzájomnej dohody prevziať
jeden z nich. 



5) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe: 

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to 
určenom, 
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou, 
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo    
    iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo 
    ju užíva aj poplatník, alebo
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre  
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto 
činnosti produkuje len komunálne odpady okrem elektroodpadov alebo drobné stavebné 
odpady.

§ 3
Sadzba poplatku

     Sadzby poplatku sa určujú: 

a) 0,0329 €  za  každú  osobu  a deň  u poplatníka  uvedeného  v  §  12  ods.  3  písm.  a)  tohto
všeobecne záväzného nariadenia, t.j. 12 € za osobu a kalendárny rok, 

b) pre  poplatníkov  uvedených  v  §  2  ods.  3  písm.  b)  a c)  tohto  nariadenia  za  jeden  liter
komunálnych odpadov nasledovná: 
ba)   0,0329 €  za jeden liter komunálnych odpadov 

- s objemom 110 l, t.j. 94 € za kalendárny rok,
- s objemom 120 l , t.j. 103 € za kalendárny rok 

             bb)    0,0175 € za jeden liter komunálnych odpadov 
- s objemom 240 l, t.j. 109 € za kalendárny rok 

bc) 0,0115 za jeden liter komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pri nádobách
s objemom 1100 l, t.j. 329 € za kalendárny rok.

c) 12 € za kalendárny rok pre poplatníka podľa § 2 ods. 3 písm. d) tohto VZN.

d) Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje
vo výške 0,045 €.

§ 4
Určenie poplatku

1. Poplatok  pre  poplatníkov  uvedených  v  §  12  ods.  3  písm.  a)  tohto  všeobecne  záväzného
nariadenia  je  ročný a určuje  sa  ako súčin  sadzby poplatku  uvedenej  v  §  13  písm.  a)  tohto
všeobecne záväzného nariadenia a počtu kalendárnych dní. 

Ročný poplatok = sadzba poplatku x počet kalendárnych dní

2. Poplatok pre poplatníkov uvedených v § 12 ods. 3 písm. b) a c)  tohto všeobecne záväzného
nariadenia  je  ročný a určuje  sa  ako súčin  sadzby poplatku  uvedenej  v  § 13  písm.  b)  tohto
všeobecne záväzného nariadenia, objemu zbernej nádoby a frekvencie vývozu. 



Ročný poplatok = sadzba poplatku x objem zbernej nádoby x frekvencia vývozu

§ 5
Ohlasovacia povinnosť 

- Poplatník je povinný doručiť správcovi poplatku ohlásenie do 30 dní a to na predpísanom
tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 a 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

a) odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, 
b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, 
c) odo dňa, keď došlo k zmene u ohlásených údajov.

- Poplatník  predloží  správcovi  poplatku  spolu  s ohlásením  podľa  odseku  a  §  15  tohto
všeobecne záväzného nariadenia aj doklady potvrdzujúce tieto údaje. 

- Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu,
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

- Osoba,  ktorá  plní  povinnosť  za  iného  poplatníka,  je  povinná  oznámiť  správcovi  dane
skutočnosti, ktoré majú vplyv na určenie výšky miestneho poplatku. 

- Zmena osoby, ktorá plní povinnosti poplatníka za ostatných členov spoločnej domácnosti, je
spojená s novou oznamovacou povinnosťou. 

-

§ 6
Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku

1. Správca poplatku vyrubí poplatok platobným výmerom. 

2. Spôsob vyberania poplatku:
a) v hotovosti do pokladnice obce,
b) poštovým peňažným poukazom, 
c) bezhotovostným prevodom na účet obce

§ 7
Splatnosť poplatku

Vyrubený poplatok  je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

§ 8
Odpustenie a zníženie poplatku

1. Správca poplatku poplatok odpustí na základe žiadosti, ktorá tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia:
a) ak poplatník preukáže, že poplatok bol uhradený v meste prechodného bydliska,
b) ak poplatník preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí, 
c) vo výnimočných prípadoch, ak nie je známi pobyt poplatníka, člen domácnosti potvrdí

túto skutočnosť čestným vyhlásením. 
2. Správca poplatku poplatok zníži

a) študentom, študujúcim mimo miesta trvalého bydliska , ktorí nie sú zárobkovo činný o 50 %. 

3. Podmienkami na odpustenie a zníženie poplatkov uvedených v ods. 1 písm. a),  b) a c) a v ods.
2 písm. a)  sú  hodnoverné doklady, ktoré  preukazujú danú skutočnosť a to:

      



a) potvrdenie z miesta prechodného bydliska o zaplatení poplatku, 
b) potvrdenie príslušného úradu o pobyte v zahraničí, 
c) potvrdenie o návšteve školy. 

Uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. 

4. Ak si v poplatkovom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku najneskôr do 31.
marca v prípade ak sa zdržiaval v zahraničí aj v predchádzajúcom poplatkovom období a v tejto
lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 3 písm. b tohto nariadenia, nárok na odpustenie
poplatku za toto poplatkové obdobie zaniká. 

5. Ak u poplatníka nastanú skutočnosti uvedené v § 8 ods. 1 a 2 tohto nariadenia, je povinný ich
ohlásiť správcovi poplatku do 30 dní odo dňa, keď nastali. 

§  9
Záverečné  ustanovenia

       
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne

odpady  a drobné  stavebné  odpady  sa  zrušuje  Všeobecné  záväzné  nariadenie  o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a
zneškodňovanie komunálneho odpadu č. 2/2011 zo 15.11.2011. 

2. VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 46/20215 zo
dňa  16.12.2015.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016. 

 Vasiľ Dinič
starosta obce 


	Na rokovaní OZ obce dňa:
	Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
	VZN nadobúda účinnosť dňom:
	Záverečné ustanovenia


