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Obecné zastupiteľstvo v Novosade sa  podľa ustanovenia § 6  ods. l a § 11 ods. 4 písm. d) a g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov a podľa 

ustanovenia § 7 ods. 5, 6 a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 

7,  § 29, § 36, § 83  § 98 a § 99e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Toto VZN upravuje zavedenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

na území obce Novosad a určenie podmienok jeho vyberania. 

 

1.2. Správcom dane je pre účely tohto VZN Obec Novosad (ďalej len „obec“ alebo  

„správca dane“). 

 

1.3. Miestne dane so zdaňovacím obdobím kalendárny rok zavedené na území obce sú:  

a)  poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok”). 

 

 

 

POPLATOK 

 

Článok 2 

Predmet poplatku a poplatník 

 

2.1. Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné 

odpady, ktoré vznikajú na území obce Novosad. 

 

2.2. 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 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, 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. 

 

2.3. Ak má osoba podľa odseku 2.2. písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 

poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2.2. 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 2.2. písm. a) v obci trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2.2. 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 
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pobytu alebo prechodného pobytu.  

 

2.4. U poplatníkov podľa ods. 2.2. písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov v centrálnej 

evidencii obyvateľov vedenej obcou (trvalý a prechodný pobyt). 

 

2.5.  Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2.2. písm. a) žije v spoločnej  domácnosti, plnenie  

povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z  

nich. Za poplatníka, ktorý nie je  spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti  

poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za  

iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej   

republiky alebo  je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného  

plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci. 

 

2.6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.2. 

a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 

Článok 3 

Sadzba poplatku 

 

3.1. Sadzby poplatku sú: 

a) občan: 4 € na občana a kalendárny rok (§78 ods.1 písm. b, sadzba poplatku je 

0,009589 za osobu a kalendárny deň), 

b) právnická osoba: 8 € za kalendárny rok (§78 ods.1 písm. b, sadzba poplatku je 

0,019178 za osobu a kalendárny deň) a hodnota koeficienta pre výpočet ukazovateľa dennej 

produkcie je 1. 

c) fyzická osoba podnikateľ: 8 € za kalendárny rok (§78 ods.1 písm. b, sadzba 

poplatku je 0,019178 za osobu a kalendárny deň) a hodnota koeficienta pre výpočet 

ukazovateľa dennej produkcie je 1. 

d) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je zahrnutá v poplatku za komunálny odpad  

na kalendárny rok. 

 

Článok 4 

Oznamovacia povinnosť 

 

4.1. 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 ods. 2.5. aj 

identifikačné údaje za ostatných členov; ak je poplatníkom osoba podľa ods. 3.1. písm. b) a c) 

názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo (IČO), 

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 

c) ak požaduje odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú odpustenie 

poplatku. 

 

4.2. 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. 
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Článok 5 

Určenie poplatku a splatnosť 

 

5.1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 

poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

5.2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách  

určených obcou v rozhodnutí. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím 

obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz v lehote splatnosti prvej splátky.   

 

Článok 6 

Vrátenie a odpustenie poplatku 

 

6.1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie 

poplatku alebo jeho pomernej časti, do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia alebo 

odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia zdaňovacieho 

obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec poplatok alebo jeho pomernú časť nižšiu ako 

1,50 € nevráti. 

 

6.2. Spôsoby vrátenia poplatku : 

a) v hotovosti v pokladni obce, 

b) poštovým peňažným poukazom, 

c) bezhotovostným prevodom na účet poplatníka. 

 

6.3. Poplatník v písomnom oznámení uvedie spôsob vrátenia poplatku alebo jeho pomernej 

časti, pri bezhotovostnom prevode z účtu obce na účet poplatníka uvedie aktuálne bankové 

spojenie. 

 

6.4. Podklady, ktoré má poplatník preukázať pri odpustení poplatku, sú najmä:  

a) potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry o vykonávaní práce v zahraničí, pracovná 

zmluva alebo pracovné povolenie, potvrdenie o povolení pobytu na území iného štátu 

alebo potvrdenie školy o štúdiu a pod.; s predloženým dokladom poplatník doloží 

(okrem dokladu v češtine) aj jeho preklad do slovenského jazyka, 

b) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, 

c) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody, 

d) potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku v danej obci. 

 

Článok 7 

Spoločné ustanovenie pre poplatok 

 

7.1. Správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím. 

 

7.3. Daňovník je povinný označiť platbu poplatku spôsobom uvedeným  

v rozhodnutí. 

 

7.4. Spôsoby vyberania poplatku: 

         a) v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

         b) bezhotovostne na účet obce, 

         c) poštovou poukážkou na účet obce. 
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Článok 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

8.1. Správu miestneho poplatku vykonáva obec Novosad. 

 

8.2. Záležitosti neupravené týmto VZN sa riadia zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov a zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení 

neskorších predpisov. 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1. VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Novosade na zasadnutí dňa ... uznesením č. ... 

 

9.2. VZN nadobúda účinnosť dňa ... 

 

9.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2015 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Novosad na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novosade dňa 15.12.2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Mgr. Jozef Jastrab 

starosta obce 


