
                                                                       Dodatok č.  3 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka  č. 58/2014 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polomka vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 

písm. c), § 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 

a v zmysle ustanovení  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len ( „Zákon 

o miestnych daniach a poplatku „) sa uznieslo na týchto úpravách: 

Dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Polomka č. 58/2014 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

I. 

Obecné zastupiteľstvo v Polomke sa uznieslo uznesením č. ..11/2018...... zo dňa ..20.12.2018 na VZN 

č. 58/2014, ktoré dodatkom č. 3  upravuje a nahrádza sa znením. 

SIEDMA ČASŤ 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

                                                         v § 20 Sadzba poplatku takto 

1) Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

obdobie kalendárny rok 

a) Pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,05479452 za osobu a kalendárny deň 

                                     v § 21 Spôsoby zaplatenia poplatku a vrátenia poplatku 

a)  Spôsobom       - v hotovosti priamo do pokladne správcu dane  

                                 - bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu IBAN 

SK 87 5600 0000 0020 0105 1001 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. pobočka Brezno   

b) Na mieste - na prevádzke úseku VVS obce   

                           - na pošte                       

v §  22 Podmienky na vrátenie, zníženie poplatku alebo jeho pomernej časti 

1) Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí 
poplatníkovi za podmienky, že poplatník sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa 
nezdržiaval na území obce z dôvodu: 

a) výkonu práce v zahraničí, alebo  z iného pobytu v zahraničí, vtedy je poplatok 10,00 € v rodine, 
ktorá neseparuje odpad a 7,00 € v rodine, ktorá separuje – na osobu a kalendárny rok. 

b) u poplatníka študenta vysokej školy alebo strednej školy ubytovaného na internáte, v ubytovni 
alebo v inej nehnuteľnosti (potvrdenie o ubytovaní), vtedy je poplatok 10,00 € v rodine, ktorá 
neseparuje odpad a 7,00 € v rodine, ktorá separuje – na osobu a kalendárny rok.  

c) výkonu práce  na území Slovenskej republiky – mimo trvalého pobytu – v Bratislave a Košiciach, 
vtedy je poplatok 10,00 € v rodine, ktorá neseparuje odpad a 7,00 € v rodine, ktorá separuje – na osobu 
a kalendárny rok. 

d) prechodného pobytu v inej obci, 



e) pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení, 
f) výkonu trestu odňatia slobody, 
g) vykonávania dobrovoľníckej činnosti poplatníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa 

zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech obce 
na podporu plnenia jej úloh, 

i)  obyvatelia, ktorí trvale separovali odpad, bude im priznaný bonus 6,- € na osobu a kalendárny     
rok.  

 
2) Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 22 tohto nariadenia 

po predložení podkladov uvedených v § 23 tohto nariadenia písomne u správcu dane po uplynutí 
daňového obdobia - kalendárneho roka.  

 

- ruší sa písmeno : h) ,  

v § 23 

Podklady na preukázanie na vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku 

- ruší sa písmeno h) 

II. 

Ostatné ustanovenia VZN č. 58/2014 ostávajú nezmenené 

                                                            

 

III. 

 

Na tomto dodatku č. 3 VZN obce Polomka č. 58/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku , 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Polomke 

dňa .20.12.2018.....   uznesením č. ..11/2018.......... 

Tento dodatok nadobúda účinnosť od : .05..01.2019 

 

 

                                                                                          Ing. Ján LIHAN 

                                                                                           Starosta obce 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 04.12.2018 

Vyvesené po schválení dňa: 21.12.2018 

Zvesené z úradnej tabule dňa: 05.01.2019 

 

 


