
NÁVRH 

DODATOK č. 1 

  

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov  
 

č.   3/2014 
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady na   území   obce  Soblahov  

 

VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady na   území   Obce  Soblahov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa     

1.1.2015  sa mení nasledovne:   

 
Článok VIII. znie:  

§ 12 

Poplatok  

1. Poplatok sa platí za odpady  určené v § 77 ods. 1 zákona  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov.  

2. Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, 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  

sa stanovuje vo výške   0,057 €  za osobu a kalendárny deň.  

 

3. Obec Soblahov zavádza množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. 

 

4. Sadzba poplatku pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov sa stanovuje vo výške 

0,0183  €  za jeden liter komunálnych odpadov  

 

Objem zbernej nádoby 

v litroch 

Frekvencia vývozu 

a počet vývozov  za rok 

Sadzba poplatku  

v  €/liter 

Poplatok  

v  €/rok 

110 1 x za dva týždne / 26 0,0183 52,33 

120 1 x za dva týždne / 26 0,0183 57,09 

240 1 x za dva týždne / 26 0,0183 114,19 

1100 1 x za dva týždne / 26 0,0183 523,38 

  



5. Výpočet poplatku sa za zdaňovacie obdobie zaokrúhľuje na eurocenty nadol. 

 

 
6. Obec ustanovuje príplatok k poplatku vo výške  ................................................. 43,30 eur 

    za každú ďalšiu poskytnutú smetnú nádobu domácnostiam  do 6 osôb nad stanovený   

    počet nádob podľa VZN č.3/2015 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce.  

 

7. Obec stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín na 0,053 eur za 1 

kg odpadu.  

 

8. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí 

a) 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,  

b) správca,  ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 

"platiteľ")  

 
9. Zníženie a odpustenie poplatku:   

a) Obec poplatok  odpustí  za obdobie, za ktoré  poplatník obci preukáže, že sa v určenom období 

viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Soblahov  

na základe nasledovných podkladov:  

- z obecného úradu a o zaplatení poplatku v inej  obci, od zamestnávateľa a o zaplatení 

poplatku v mieste zamestnania, o ubytovaní a o zaplatení poplatku v mieste ubytovania, o 

umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody a iné doklady, v ktorých bude 

uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na 

odpustenie zaniká,   

- doklad o pobyte v zahraničí alebo iné doklady zo zahraničia v ktorých bude uvedený dátum 

preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká.  

b)  Obec poplatok zníži na základe žiadosti a predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia 

poplatku o   50 % ak poplatník študuje mimo obce. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia 

poplatku sú aktuálne potvrdenia z príslušného spoplatňovacieho obdobia:  

o návšteve školy a o zaplatení poplatku v mieste štúdia, alebo o návšteve školy a o zaplatení 

internátneho ubytovania, o návšteve školy mimo územia SR.  

 c) Obec poplatok zníži rodinám so 4 a viac nezaopatrenými deťmi. V tomto prípade sa poplatok 

vyrubí ako pri päťčlennej rodine. Poplatok sa zníži na  základe písomnej žiadosti poplatníka. Pokiaľ 

dieťa dokončilo v príslušnom spoplatňovacom období  povinnú školskú dochádzku,  je potrebné 

k žiadosti priložiť aj potvrdenia o štúdiu dieťaťa. 
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9. Platenie poplatku pri množstvovom zbere a za drobný stavebný odpad: 

- poplatok  pri množstvovom zbere  zaplatí poplatník na základe rozhodnutia podľa určenej 

lehoty  

- poplatok  za drobný stavebný odpad sa uhrádza v hotovosti v pokladni obecného úradu. 

 

10. Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:  

a) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu 

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie 

podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, najneskôr do 30 dní kedy tieto 

skutočnosti nastali.  

b) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

     poplatník nesmie byť dlžníkom obce a musí zaniknúť dôvod spoplatnenia ( zrušenie trvalého 

resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností , úmrtie osoby a pod.) 

 

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2014 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce 

Soblahov bol schválený Obecným zastupiteľstvo v Soblahove dňa .............................. 

uznesením č. ......................... a  nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.  

 

 

 

 

 

V Soblahove, 16.11.2015 

                    Marian Hudec, starosta obce  

 

Návrh dodatku č. 1 k VZN č.3/2014  vyvesený na úradnej tabuli v obci Soblahov dňa 

20.11.2015  a zverejnený  na  www.soblahov.sk  

Počet pripomienok uplatnených k návrhu:    

 VZN vyvesené na úradnej tabuli: ................... 

VZN zvesené z úradnej tabule:   ................... 

Účinnosť:     .................... 

Potvrdené:    ................... 

http://www.soblahov.sk/

