
Obec  Okoličná na Ostrove na  základe ustanovenia § 6 ods. 1a § 11 ods.4 písm. d)  

zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 83 zákona  č.  582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   

komunálne   odpady     drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov    v  y  d  á  v  a    

 

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 

 
                                           č. 3/ 2021 
  

o  m iestnom poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné  s tavebné  

odpady  na  území  obce  Okol ičná na  Ostrove  

 

ČASŤ PRVÁ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

§  1 

 

(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky 

ukladania miestneho poplatku za   komunálne   odpady    (ďalej len „ poplatok“)   na území 

obce Okoličná na Ostrove . 

 

(2) Obec Okoličná na Ostrove ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne 

odpady.  

 

(3) Zdaňovacím  obdobím pre  miestny poplatok za komunálne odpady   je kalendárny rok. 

 

(4) Zákon  č.  582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   

odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov  je ďalej  v texte 

uvedený ako  zákon o miestnych daniach.   

 

(5) Obec v súlade s §83 ods.3 zákona o miestnych daniach od 1. januára 2022 zavádza v obci 

množstvový zber komunálnych odpadov pre poplatníkov, ktorí obývajú rodinné domy, 

vlastnia záhrady a nehnuteľnosti v intraviláne obce.  Bližšie podmienky množstvového 

zberu určuje VZN č. 2/2021 o odpadoch. 

 

(6) Pre poplatníkov, ktorí bývajú v bytovkách a nevlastnia samostatnú smetnú nádobu sa  

 

          určuje poplatok 0,08/osobu/na deň, splatné do 28.2. bežného roka podľa rozhodnutia.  

 

ČASŤ DRUHÁ 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY 



 

§  2 

  

(1) Poplatníka miestneho poplatku za komunálne odpady  určuje zákon o miestnych daniach.  

(2) V obci je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, 

pre domácnosti v rodinných domoch.  

Za účelom presného zistenia množstva odpadov v litroch boli poplatníkom začipované 

zberné nádoby a odpad bude odvezený len zo začipovaných nádob. Čip na zberných 

nádobách umožní zápis odvezeného odpadu do systému v litroch.  

  

(3) Obec ustanovuje v súlade s §77 ods.5 zákona o miestnych daniach , že poplatok za odpad 

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").   

 

(4) Obec v súlade s ust. § 78 ods. 4 zákona o miestnych daniach určuje sadzby poplatku 

komunálnych odpadov podľa veľkosti zbernej nádoby a  frekvencie odvozu takto : 

Veľkosť zbernej nádoby                                                                     sadzba poplatku  

  110 l nádoba                                                                                2,50         eur  / 1 odvoz  

  240 l nádoba                                                                               5,00         eur/ 1 odvoz  

1100 l nádoba                                                                              25,00         eur /  1 odvoz  

 

(5) Pre    množstvový zber komunálneho odpadu obec určuje : 

spôsob a lehotu  platenia  poplatku takto:  

Pre poplatníkov užívajúcich 110 l zbernú nádobu určuje zálohu vo výške   30 eur  

splatnú do 28.2. na základe  výzvy. Zvyšok poplatku podľa počtu vývozov je splatný 

polročne I. polrok do 31.7. bežného roka II. Polrok po vyúčtovaní do 28.februára 

nasledujúceho roka na základe vyúčtovania.  Pre osoby, ktoré bývajú v rodinnom dome 

sami / 1 osoba/ je záloha 15 eur splatná do 28.2. na základe výzvy.  

Pre poplatníkov užívajúcich 1100 l zbernú nádobu určuje zálohu vo výške  300 eur  

splatnú polrok do 31.7. bežného roka II. Polrok po vyúčtovaní do 28.februára 

nasledujúceho roka na základe vyúčtovania 

Pre poplatníkov užívajúcich 240 l zbernú nádobu určuje zálohu vo výške 60  eur  

splatnú polrok do 31.7. bežného roka II. Polrok po vyúčtovaní do 28.februára 

nasledujúceho roka na základe vyúčtovania . 

 

§ 3  

Záverečné  ustanovenia 

 

(1) Pokiaľ  toto všeobecne  záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu  miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  platia ustanovenia zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 



stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona  č. 563/2009  Z. z.  o  správe  daní 

(daňový poriadok) a o zmene   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

(2) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné 

nariadenie obce Okoličná na Ostrove č. 3/2019 zo dňa 27.11.2019 o   miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce  Okoličná na Ostrove a to 

vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov. 

 

(3) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

obce Okoličná na Ostrove.  

 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Okoličná na 

Ostrove   dňa ... ... ....  a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2022. 

 

V Okoličnej na Ostrove  dňa 16.11.2021 

         ............................................ 

          starosta obce 

 

 

 

 


