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VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2021

za obec:
Ivan Dunka
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Richnava na základe ustanovenia § 6 ods. 1a § 11 ods.4
písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
poplatku

za

komunálne

odpady

a

drobné

a

miestnom

stavebné odpady v znení neskorších

predpisov v y d á v a pre územie obce Richnava toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/ 2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Richnava

PRVÁ

ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Týmto nariadením sa podrobne upravujú podmienky ukladania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) na území obce
Richnava.
(2) Poplatníka miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady určuje
zákon o miestnych daniach.
DRUHÁ ČASŤ

POPLATOK
§2
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je:
a) pri poplatníkovi uvedenom v § 77 ods.2 písm. a) zákona 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov 0,027 € za osobu a kalendárny deň,
b) pri množstvovom zbere pri poplatníkovi uvedenom v § 77 ods.2 písm. b) a písm. c) zákona
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 0,0205 € za 1 liter komunálnych odpadov
vrátane drobných stavebných odpadov.

§3
Určenie poplatku
(1) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka (ďalej len „určené obdobie“).
(2) Poplatok na určené obdobie sa určuje ako:
a) súčin sadzby poplatku podľa § 2 ods. 1 písm. a) nariadenia a počtu kalendárnych dní v
určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých bude poplatník oprávnený užívať nehnuteľnosť,
b) súčin sadzby poplatku podľa § 2 ods. 1 písm. b), frekvencie odvozov, objemu zbernej
nádoby v litroch a počtu zberných nádob, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
systémom zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
(3)
Oznámenie o počte a objeme zberovej nádoby na zmesový komunálny odpad podľa § 3
ods. 2 písm. b) je poplatník povinný podať do 15. januára príslušného zdaňovacieho obdobia
správcovi dane. Vzor Oznámenia je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN.
§4
Vyrubenie a platenie poplatku
(1) Obec vyrubuje poplatok každoročne rozhodnutím v súlade s § 81 zákona 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov.
(2) Poplatník je povinný uhradiť poplatok vyrubený podľa odseku 1) do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3) Vyrubený poplatok v súlade s odsekom 1) poplatník zaplatí:
a) v hotovosti v pokladni správcu dane do sumy 331,94 € ,
b) prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v
peňažnom ústave.
§5
Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku
(1)
Obec Richnava zníži poplatok na najnižšiu sadzbu poplatku t.j. na 0,0066 € za osobu
a kalendárny deň za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na
zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne
záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce z dôvodov:
a) že je študentom denného štúdia mimo miesta trvalého pobytu v rámci SR, s výnimkou
denne dochádzajúceho,
b) že z dôvodu výkonu zamestnania sa dlhodobo zdržiava mimo miesta trvalého pobytu,
c) že má prechodný pobyt v inej obci,

(2) Obec Richnava zníži za celé zdaňovacie obdobie sadzbu poplatku na 0,0135 € za osobu
a kalendárny deň poplatníkovi, ktorý je v hmotnej núdzi. Obec pri znižovaní poplatku bude

vychádzať zo zoznamu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi a spolu posudzovaných osôb
poskytnutých ÚPSVaR podľa stavu k 31.01. zdaňovacieho obdobia.
(3) Obec Richnava zníži za celé zdaňovacie obdobie sadzbu poplatku na 0,0135 € za osobu
a kalendárny deň poplatníkovi, ktorou je fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne bezvládna fyzická
osoba.
(4) Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré oprávňujú správcu poplatku na zníženie poplatku
hodnoverným dokladom:
a) pre uplatnenie úľavy podľa ods. 1) písm. a) poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno,
priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na
overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má
obec zriadený prístup,
b) pre uplatnenie úľavy podľa ods. 1) písm. b) potvrdením zamestnávateľa o trvaní
pracovného pomeru alebo fotokópiou pracovnej zmluvy a dokladom o ubytovaní alebo
dokladom o prechodnom pobyte v mieste pracoviska,
c) pre uplatnenie úľavy podľa ods. 1) písm. c) potvrdením o prechodnom pobyte a dokladom
o zaplatení miestneho poplatku za komunálny odpad v mieste prechodného pobytu.
d) pre uplatnenie úľavy podľa ods. 3) kópiou preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím,
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Pre uplatnenie
úľavy pre prevažne alebo úplne bezvládnu fyzickú osobu kópiou rozhodnutia sociálnej
poisťovne.
(5) Obec Richnava poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne
záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce v týchto prípadoch:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiaval v zahraničí, pričom za dlhodobé obdobie sa
na účely určenia poplatku považuje viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v zdaňovacom
období,
b) že sa v určenom období dlhodobo (viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní) zdržiava v
sociálnych zariadeniach (domovy dôchodcov, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia
opatrovateľskej starostlivosti) alebo v detských domovoch,
c) že je v určenom období viac ako 90 dní vo výkone trestu odňatia slobody,
d) že je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku, záhrady, vinice, ovocného sadu, trvalého
trávnatého porastu, ornej pôdy v zastavanom území obce, tieto nehnuteľnosti nevyužíva na
podnikateľské účely, v obci nemá prechodný ani trvalý pobyt a viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdržiaval na území obce.

(6) Poplatník preukazuje skutočnosti,
poplatku hodnoverným dokladom:

ktoré oprávňujú správcu poplatku na odpustenie

a) pre uplatnenie odpustenia poplatku podľa ods. 5) písm. a):
1. potvrdením o štúdiu v zahraničí
2. potvrdením vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (rezidentské povolenie, doklad o
pobyte), potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v zahraničí, pracovné
povolenie.
b) pre uplatnenie nároku na odpustenie poplatku podľa ods. 5) písm. b) potvrdením o
umiestnení a pobyte v príslušnom druhu zariadenia
c) pre uplatnenie nároku na odpustenie poplatku podľa ods. 5) písm. c) potvrdením o pobyte
v zariadení na výkon trestu
d) pre uplatnenie nároku na odpustenie poplatku podľa ods. 5) písm. d) potvrdením o
zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste trvalého alebo prechodného pobytu.
(7) Obec Richnava 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 ustanovených vo všeobecne záväznom
nariadení, ktoré obec ustanovuje takto :
Spolu s oznámením zániku povinnosti platiť poplatok podaným v zmysle § 80 ods. 2 zákona
o miestnych daniach , t.j. do 30 dní od zániku povinnosti platiť poplatok predloží :
a) v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že bola na
území obce oprávnená užívať alebo užívala 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 a pozemku, ktorý je evidovaný v
katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"): dokladom
o zániku práva užívať nehnuteľnosť na území obce napr. listom vlastníctva alebo
dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu, dokladom o úmrtí.
b) v prípade, že právnická osoba, mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že bola
oprávnená užívať alebo užívala nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
iný účel ako na podnikanie: dokladom o zániku právnickej osoby, dokladom o
zániku práva užívať nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva alebo dohodou
o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu.
c) v prípade, že podnikateľ, mal povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že bol
oprávnený užívať alebo užíval nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania: dokladom o zániku podnikateľa , dokladom o zániku práva užívať
nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo
výpoveďou z nájmu

TRETIA

ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§6
Spoločné ustanovenia
(1) Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec Richnava 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.
(2) Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku v zmysle § 5 tohto
nariadenia v príslušnom kalendárnom roku, na základe Žiadosti o *zníženie alebo
*odpustenie alebo * vrátenie poplatku a predloženia hodnoverných dokladov preukazujúcich
nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za preukázané obdobie najneskôr do 90 dní po
skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.
(3) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie, odpustenie alebo
vrátenie poplatku podľa §5 v stanovenej lehote, nárok na zníženie, odpustenie alebo vrátenie
poplatku v príslušnom zdaňovacom období zaniká.
(4) Uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku môže poplatník aj za osoby v spoločnej
domácnosti, za ktoré plní povinnosti poplatníka.
(5) Doklady, ktorými poplatník preukazuje nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku za
komunálny odpad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
(6) Doklady vystavené v cudzom jazyku doloží poplatník k žiadosti preložené do štátneho
jazyka.
(7) Správu poplatku vykonáva Obec Richnava prostredníctvom starostu obce a poverených
zamestnancov Obce Richnava.
(8) Výnos z poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tomuto
poplatku sú príjmom rozpočtu správcu poplatku.
§7
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) V konaní vo veciach poplatku sa postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
(2) V prípadoch týmto nariadením neupravených platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov.

(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Richnava sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Richnave dňa 15.12.2020.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Richnave.
(5) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 6/2019 zo dňa 12. 12. 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Richnava.
(6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2021.
V Richnave, dňa 15.12.2020

Ivan Dunka
starosta obce

Príloha č. 1
..................................................................................................................................................................

Identifikačné údaje žiadateľa (poplatník)

Obec Richnava
053 51 Richnava 261
VEC:
Oznámenie o počte a objeme zberovej nádoby na zmesový komunálny odpad
Na základe ustanovenia § 3 ods. 3 VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Richnava oznamujeme tieto údaje:
Obchodné meno / názov:_______________________________________________________
IČO: ______________________________________________________________________
Sídlo: ______________________________________________________________________
Adresa prevádzky: ____________________________________________________________
Špecifikácia činnosti podnikania: ________________________________________________
Kontaktná osoba (tel. kontakt): __________________________________________________
Typ nádoby:

110 litrov

Počet: zberných nádob: 110 l

120 litrov

240 litrov

1100 litrov

................................. ks

120 l .................................... ks
240 l ......................................ks
1100 l .................................... ks
Frekvencia vývozu: 1 krát za 2 týždne

Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za
prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

V ......................, dátum:.....................

............................................
podpis, pečiatka poplatníka

