
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 

 

 

 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Polomka  

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

č. 68/2019 

 

 

     

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polomka vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 

4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov  a 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 zmenách a doplnkoch:  

 

 

 

 

SIEDMA ČASŤ  

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 V § 19 odseku 1 sa dopĺňa písmeno e) 

§ 19 

Platenie poplatku 

 

1)  Miestny poplatok sa platí za: 

a) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálny odpadom  

b) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov  

c) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 

d) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu  

e) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom 

     

2) Poplatok platí poplatník, ktorým je:  

a) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo 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 trávnatý porast na iný 

účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku 

a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti 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. 

3) Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti 

jedným z nich, je táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane.  

 

 

V § 20  odsek 2 sa nahrádza novým textom 

 

 

 

 

§ 20 

Sadzba poplatku  

 



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 

b) sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu je 0,032 €. 

(drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou 

osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady) 

 

 

2)  Pri právnických osobách a podnikateľských subjektoch sa určuje množstevný zber 

s paušálnym poplatkom 0,0454 € za liter. 

 

V § 22 odsek 1 písm. a, b, c sa mení na 9,- eur 

                         písm.  h sa mení na 2,- eur 

 

§ 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 9,00 € 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 9,00 € 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 9,00 € 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,  

h) obyvatelia, ktorí trvale separovali odpad bude im priznaný bonus 2,- € 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.  

  

§ 25 

Prechodné a záverečné ustanovenia  

 

1)  Na tomto dodatku č. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 68/2019 sa uznieslo obecné 

zastupiteľstvo obce Polomka  na svojom zasadnutí dňa 17.12.2020 

                                                                   uznesením č..101/2020-OZ     



Tento dodatok č. 1 všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť dňom :2.1.2021  

 

 

   

           

                                                                                                              Ing. Ján Lihan   

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 02.12.2020 

Zverejnené na úradnej tabuli obce po schválení dňa:17.12.2020         

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 05.01.2021       

 

 


