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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADNIE

OBCE JASTRABIE PRI MICHALOVCIACH

č.2/2018

o miestnom poplatku za komunálne
odpady

a drobné stavebné
odpady

                                                                             



Všeobecne záväzné nariadenie obce JASTRABIE PRI MICHALOVCIACH
č.2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

Obec Jastrabie pri Michalovciach v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4. písm. d/ ,e/ a g/
zákona  Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších
predpisov /ďalej len zákon o obecnom zriadení/ a ustanoveniami § 2 ods. 2, § 77 - 83 zákona NR SR
č. 582/2004 Z. z. o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Jastrabie pri Michalovciach

§ 1
Úvodné ustanovenie

Základné  náležitosti  o miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  sú
ustanovené v § 77 až 83 zákona č .582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2
Základné ustanovenie

Obec Jastrabie pri Michalovciach týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2019 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 3
Predmet úpravy VZN

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za
komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  podľa  splnomocňovacieho  ustanovenia  §  83
zákona č. 582/2004 Z.z..

2.    Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.

3.    Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

§ 4
Poplatok

 1. 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.

2. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) 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. Ak má osoba
podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2
písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí
iba raz z  dôvodu trvalého  pobytu alebo  prechodného pobytu.  To neplatí,  ak  sa  na poplatníka
vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.



§ 5
Množstvový zber

V obci  Jastrabie pri Michalovciach nie je  zavedený  množstvový zber pre právnické osoby a
fyzické osoby – podnikateľov.

§ 6
Sadzby poplatku

1. Obec Jastrabie pri Michalovciach stanovuje sadzbu poplatku 13,- EUR na osobu a rok /
0,0274  EUR  na  osobu  a deň.  /  1x  120  l .  zberná  nádoba  je  určená  pre
domácnosť s  počtom 4  t rva le  pr ih lásených občanov/ .

2 . Pre  občanov pr ih lásených na  prechodný pob yt        13 , -  EUR/osoba
3. Pre poplatníka podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) (podnikateľa)
4.  Sadzba  poplatku  pre  množstvový  zber  drobných  stavebných  odpadov,  ktorý  vznikol  pri

udržiavacích prácach je 0,015 EUR za jeden kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu
škodlivín.

§ 7
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku

1.   Obec  v zmysle  §  81  zákona  582/2004  Z.z.  vyrubuje  poplatok  rozhodnutím  -  platobným
výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený  poplatok je splatný do 15 dní  odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

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.   Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených
obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol
rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

§ 8
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku za komunálny odpad

a drobný stavebný odpad 

1.  Poplatok za komunálny odpad  je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré 
obdrží platiteľ v rozhodnutí od správcu poplatku:

a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Jastrabí pri Michalovciach.

2. Poplatok pri množstvom zbere drobných stavebných odpadov sa platí:

a) Obec Jastrabie pri Michalovciach určuje poplatok za množstvový zber drobných stavebných 
odpadov ako súčin sadzby a množstva odpadu v kg.

b) Poplatok poplatník zaplatí do pokladne správcu dane naraz v hotovosti v deň odovzdania 
odpadu.

c) Pri stavebných prácach vykonávaných firmou je firma povinná si sama odpad odviezť a 
zabezpečiť jeho uloženie, a to na vlastné náklady. ( napr. výmena okien a pod. )

d) Pri stavebných prácach a úpravách, na ktoré je vydané stavebné povolenie taktiež pri 
rozsiahlych rekonštrukciách domov a pozemkov je občan povinný si zabezpečiť  odvoz odpadu a 
jeho uloženie individuálne na vlastné náklady.



§ 9
Oznamovacia povinnosť

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti 
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a:
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu 
(ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné 
údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) 
alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré 
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

§10
Podmienky vrátenia, zníženia a odpustenia poplatku

 1.     Obec odpustí poplatok občanom s prechodným pobytom, po predložení potvrdenia o zaplatení
         poplatku v mieste trvalého pobytu a to do 30.06. príslušného roka.
  2.    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.

 3. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik

práva užívania nehnuteľností a pod.)

§ 11

Postup obce proti tvrdosti zákona

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 12
Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jastrabie pri Michalovciach  č. 2/2013

§ 13
Záverečné ustanovenie

Obecné  zastupiteľstvo  v  Jastrabí  pri  Michalovciach  sa  uznieslo  na  vydaní  tohto  VZN  na  svojom
zasadnutí dňa 14.12.2018 uznesením č. 7 písm.A/3  a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.

                                                                                                                                  Ján Ždiňák
                                                                                                                   starosta obce v.r.


