
 

              VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉHO    NARIADENIA  
 

                                                     č. 3/ 2015 
 

o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

na   území   obce BARA 

Obecné zastupiteľstvo v     B A R E    na  základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR  č.  582/2004  Z. z.  

o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   

stavebné  odpady v znení neskorších predpisov    v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce BARA toto 

všeobecné záväzné nariadenie 

 

 

 o miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady 

 

Čl.  1 

 

(1) Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, 

ktoré vznikajú na území obce. 

 

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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. 

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) 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) 

tohto ustanovenia 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 /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový 

zber/. 

 

(4) Poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný 

poplatok ručí 

a/ vlastník nehnuteľnosti; ak  je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  

alebo  ak  ide  o  bytový dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo 

správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo  správca súhlasí, 



b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 

"platiteľ").  Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo 

poplatník; za  odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ. 

 

(5) Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v 

odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť 

zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 

 

(6) Sadzba poplatku je 

2,50 € za 1 osobu. 

(7) Kontajner pre objemový odpad hradí poplatník v plnej výške, 

(8) Objemový odpad a drobný stavebný odpad môže občan vyviesť sám na riadnu 

skládku alebo si môže objednať veľkoobjemový kontajner cez obecný úrad. 

Drobný stavebný odpad je definovaný v § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

(9) Poplatník  je povinný  do jedného  mesiaca odo  dňa vzniku povinnosti platiť 

poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má  vplyv na  zánik poplatkovej  povinnosti, 

ako  aj od  skončenia obdobia  určeného obcou,  za ktoré  platil poplatok,  v prípade ak došlo 

k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci 

a/ svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  

pobytu (ďalej  len "identifikačné údaje"); ak  je poplatníkom osoba podľa  odseku 2 písm. b) 

alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania, 

identifikačné číslo (IČO), 

b/ identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 

zákona o miestnych daniach, 

c/ údaje  rozhodujúce  na  určenie  poplatku  podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je 

zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží  aj doklady potvrdzujúce  uvádzané 

údaje; ak súčasne  požaduje zníženie alebo  odpustenie poplatku podľa § 83 zákona 

o miestnych daniach aj doklady,  ktoré odôvodňujú  zníženie alebo odpustenie poplatku. 

(10) Poplatník je oprávnený podať  obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho 

povinnosť platiť  poplatok má byť nižšia, ako mu bola  vyrubená, alebo  ak žiada  o zníženie  

poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

                                            

 (11)  Splatnosť poplatku je do 31. marca bežného roka. 

 

Čl. 2 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

Návrh bol prerokovaný a schválený na  zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bara 

dňa 14.12.2015 uznesením č.13 

Vyvesené: 16.12.2015 

Zvesené: ........................ 

 

 

 

 

Albert Csizmadia 

    starosta obce  

 



 

 


