
Dôvodová správa

Návrh zmeny VZN č. 6/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na kalendárny rok 2017 bol uskutočnený z dôvodu,  že toho času platné VZN  je 
platné len na obdobie roka 2017. Ďalším dôvodom je úprava drobných nezrovnalostí v texte 
a uvedenie textu do súladu zo zákonom. 

Zoznam častí novo navrhnutého VZN 7/2017 , v ktorých boli navrhnuté zmeny :
 
2) § 1 ods. 1:  

1. Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení  v znení  neskorších  predpisov   r  o z h  o d  l  o,  že  týmto  všeobecne 
záväzným nariadením v nadväznosti na § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. ustanovuje miestny  
poplatok  za  komunálne  odpady  a poplatok  za  drobné  stavebné  odpady  (ďalej  len  
„poplatok“) na území Obce Nesluša s účinnosťou  od 1.1.2018.

- úprava dátumu účinností VZN a úprava textu – lepšie sformulovanie textu, aby VZN  bolo 
schválené v súlade so zákonom.

3) § 1 ods. 2:  
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje :
a)  stanovenie  sadzieb  poplatku  v  nadväznosti  na  zavedený  zber  odpadu,  stanovenie  
hodnoty koeficientu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku alebo jeho pomernej  
časti a stanovenie podkladov, ktoré sa musia predložiť.

- doplnenie údajov, ktoré sú ustanovené vo VZN. 

4) § 3 sa mení písm. a) a písm. c) v ods. 1 a dopĺňa sa ods. 2,  pôvodný odstavec sa 
prečísloval na 3 :  
1. Obec Nesluša (ďalej len „Obec“) ustanovuje nasledovné sadzby poplatku : 
a) Obec ustanovuje sadzbu poplatku pri  množstvovom zbere za jeden liter  alebo dm3 

komunálnych odpadov 0,0346 € 
b) Obec ustanovuje sadzbu poplatku za osobu a kalendárny deň 0,0411 €     
c)  Obec  ustanovuje  sadzbu  poplatku  pri  množstvovom  zbere  za  jeden  kg  drobného  
stavebného odpadu bez obsahu škodlivín  0,0250 €. 
2. Povinnosť platiť poplatok za drobný stavebný odpad pôvodcovi odpadu vznikne v tom  
prípade,  ak  množstvo  drobného  stavebného  odpadu  od  jedného  poplatníka  prekročí  
v kalendárnom roku 1000 kg. 

- zmenila sa sadzba poplatku pri množstvovom zbere za jeden liter alebo dm3 komunálnych 
odpadov podľa skutočnosti roka 2017,  znížila sa sadzba poplatku za drobný stavebný odpad 
a určila sa podmienka, kedy je pôvodca drobného stavebného odpadu povinný platiť poplatok. 
Uvedené bolo navrhnuté z dôvodu motivovať poplatníkov, aby odovzdali odpad na určené 
miesto a nevytvárali skládky odpadov v prírode. 



5) § 4 ods. 1 a ods. 4:  
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubí  poplatok rozhodnutím na celé  
zdaňovacie  obdobie.  Vyrubený  poplatok  je  splatný  do  15  dní  odo dňa  nadobudnutia  
právoplatnosti rozhodnutia.
4.  Spôsob,  forma  a miesto  platenia  poplatku  pri  množstvovom  zbere  je  upravená  
v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok za príslušné zdaňovacie obdobie. 

-  Upravenie  podmienok  vyrubenia  poplatku  a jeho  splatnosti  z dôvodu,  že  sa  navrhol 
množstvový zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby – podnikateľov, právnické osoby.

6) § 5 :  
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak  
mu v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok. Poplatok alebo jeho  
pomerná  časť  bude  vrátená  do  60  dní  odo  dňa  predloženia  žiadosti  a  preukázania  
skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti. 

- Úprava lehoty z 30 dní na 60 dní z dôvodu, aby VZN  bolo schválené v súlade so zákonom.

7) § 7 ods. 7 písm. a):  
7. Obec poplatok zníži o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90  
dní  v  zdaňovacom  období  sa  nezdržiava  alebo  sa  nezdržiaval  na  území  obce,  a  to  
poplatníkovi, ktorý preukáže, že je :

a) študent vysokej školy, strednej školy, ktorý navštevuje školu mimo obce, s výnimkou  
študentov denne dochádzajúcich 
Nárok na zníženie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to  
najmä: 
- ak študent študuje vo vzdialenosti menšej ako 60 km preukáže sa potvrdením o návšteve  
školy mimo miesta trvalého pobytu súčasne s potvrdením o ubytovaní. Potvrdenie o ubytovaní  
musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania. 
- ak študent študuje vo vzdialenosti väčšej ako 60 km preukáže sa potvrdením o návšteve školy  
mimo miesta trvalého pobytu. 

- Úprava podmienok, aké hodnoverné doklady musí žiadateľ o zníženie poplatku predložiť.

8) § 8 :  
8. O úplné odpustenie poplatku môže požiadať poplatník, ktorý  :
-  sa dlhodobo zdržiava v zahraničí   (t. j. min 12 mesiacov a jeho prípadný krátkodobý pobyt  
v mieste trvalého bydliska počas kalendárneho roka neprekročí 21 dní)
- je dlhodobo umiestnený v zariadení napr. domov dôchodcov, nápravno-výchovné zariadenie,  
zariadenie sociálnych služieb, reedukačné zariadenie alebo detský domov. 
K zníženiu poplatku je potrebné doložiť hodnoverné doklady preukazujúce nárok na úľavu  
(viď. doklady v § 7 ods. 7 písm. b/ a c/.)

- Úprava podmienok, kedy bude poplatok úplne odpustený.
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