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Obec Ivanka  pri  Nitre  na  základe  ustanovenia  § 6 ods. 1  a  §  4  ods. 3  písmeno  c) zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších  predpisov a na  základe  ustanovenia  

§ 83  zákona  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 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Ivanka  pri  Nitre  o miestnom  poplatku 

za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady 

 

 

 

§1 

Všeobecné ustanovenie 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Ivanke  pri  Nitre  podľa §  11  ods. 4 písm.  g) zákona  369 /1990  Zb.  

o obecnom  zriadení v znení  neskorších  predpisov sa  u z n i e s l o   na  tomto všeobecne  

záväznom  nariadení, ktorým  podľa  § 11  ods. 4  písm. d) zákona  369/1990 Zb.  o obecnom  

zriadení v znení neskorších  predpisov  r o z h o d u j e   o  uložení  miestneho  poplatku         

za  komunálne odpady a  drobné  stavebné  odpady  (ďalej  len  „poplatok“) a podľa  § 11 

ods. 4  písm. e) zákona 369/1991 Zb.  o obecnom  zriadení v znení  neskorších  predpisov  

u r č u j e   náležitosti miestneho  poplatku.   

 

 

 

§ 2 

Poplatník 

 

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,  alebo záhradu, vinicu,  

ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účet ako na podnikanie, pozemok  

v zastavanom území obce lesného pozemku a pozemku, ktorý je  evidovaný  v katastri  

nehnuteľností ako  vodná plocha a 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 
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§ 3 

Sadzba  poplatku 

 

1/  Správca dane stanovuje sadzbu  poplatku pre  fyzickú osobu, ktorou je osoba uvedená      

v § 2 písm. a) tohto nariadenia 0,044 eura na osobu a kalendárny deň  (16 € na osobu  a rok). 

 

2/  Správca dane stanovuje sadzbu poplatku za množstvový zber pre právnické osoby 

a podnikateľov, ktorými sú osoby uvedené v § 2 písm. b) a  písm. c) tohto nariadenia    

0,0156 eura  za jeden liter odpadu. 

 

3/  Počet smetných nádob na TKO pre rodinný dom – nehnuteľnosť – podľa počtu osôb 

správca dane stanovuje maximálne možný počet  smetných nádob takto: 

 

1  až  3-členná rodina   .............  jedna  nádoba 120 litrov 

4  až  6-členná rodina   .............  dve  nádoby  120  litrové  

6  a viacčlenná rodina  .............  tri  nádoby  120  litrové       

 

 

4/  Právnická osoba, ktorá triedi odpad a má v prenájme nádoby od správcu dane hradí  

poplatok za prenájom  jednej nádoby nasledovne: 

 

120 litrová  nádoba -  0,154 €  za  jeden vývoz, t.j.  4,- € za nádobu a rok  

 

          1100 litrová nádoba  -  1,92 €  za  jeden  vývoz, t.j.  50,- €  za rok 

 

Plánovaná  životnosť smetnej nádoby je stanovená na 5 rokov. 

 

 

5/  Obec v súlade s § 81 ods. 20  zákona 79/2015 Z.z. zavádza od  1. 1.2016  množstvový  zber 

drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. Takýto odpad je dočasne uložený         

na  zbernom mieste v obci. Pôvodca odpadu je povinný pred uložením takéhoto odpadu 

uhradiť poplatok za uloženie odpadu na skládke v súlade s týmto VZN. Poplatok uhradí  

vopred do pokladne Obecného úradu Ivanka pri Nitre. 

 

5a/  Obec stanovuje v súlade s §78 ods. 1. písm. c/ Zákona 582/2004 Z.z.  v z.n.p. poplatok  

za uloženie drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín vo výške 0,03 € za kg  

takéhoto odpadu. 
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§4 

Nádoby pre  vývoz  odpadu 

 

1/  Po úhrade poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad správcovi dane, poplatník  

obdrží nálepku určenú na označenie smetnej nádoby na komunálny  odpad.  Touto  nálepkou  

je  poplatník  povinný  smetnú  nádobu určenú na  ostatný  nevytriedený odpad označiť. 

 

2/ Nádoby na vytriedený odpad sú označené etiketou oprávňujúcou vývoz odpadu  

právnickou  osobou, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

 

3/  Právnická osoba resp.  obcou zazmluvnená organizácia  oprávnená  vyvážať  odpad z obce  

vyprázdni iba tú nádobu, ktorá zodpovedá podmienkam vývozu v súlade s harmonogramom 

vývozu a ustanoveniami tohto VZN.   

 

 

 

§5 

Spôsob  a lehota zaplatenia  poplatku  pri  množstvovom  zbere 

 

1/ Poplatok sa platí  bezhotovostným prevodom na účet správcu dane alebo hotovostným  

vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo  v hotovosti do  pokladne Obecného  

úradu  Ivanka pri Nitre na základe identifikačných údajov uvedených  v rozhodnutí. 

 

2/ Lehotu zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere určí správca dane v rozhodnutí, 

ktorým sa vyrubuje poplatok. 

 

3/  Pri množstvovom zbere si poplatník dohodne frekvenciu a objem zbernej nádoby            

so správcom dane. Ak pri kontrole správca dane zistí, že  objem dohodnutej  zbernej nádoby 

alebo frekvencia vývozov nepostačuje na množstvo produkovaného odpadu, správca dane  

zmení po  dohode s poplatníkom druh,  resp.  doplnenie počtu nádob. 

 

 

 

§6 

Podmienky  na  vrátenie  poplatku 

 

Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi alebo osobe, ktorá          

za iného plní povinnosti poplatníka, ak zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu 

zdaňovacieho obdobia a poplatník túto skutočnosť oznámi a preukáže podkladmi.  

Podmienkou na  vrátenie poplatku  alebo  jeho pomernej časti  je podanie  písomnej  žiadosti    

a predloženie hodnoverného podkladu potvrdzujúceho uvedenú skutočnosť napr. 
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potvrdenie na prihlásenie na trvalý pobyt v inej obci, rozhodnutie o povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, oznámenie o ukončení podnikateľskej  činnosti 

na území obce Ivanka pri Nitre, doklad o ukončení nájomnej zmluvy a  pod.                      

Ďalšou podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je,  že  poplatník  nesmie  

byť  daňovým dlžníkom  Obce Ivanka pri Nitre. 

 

 

§7 

Podklady  na  zníženie  a odpustenie poplatku 

 

1/  Správca dane poplatok zníži na základe oznámenia a predložených podkladov 

poplatníkovi,  ktorý sa  viac  ako  90  dní v zdaňovacom  období nezdržiava alebo  nezdržiaval 

na území obce  sadzby uvedenej v  § 3 ods. 1 tohto nariadenia za  preukázaný  počet  dní 

neprítomnosti v obci 

 

a) o 100 %  za obdobie, za ktoré sa  poplatník  obci preukáže, že  sa  zdržiava, zdržiaval, 

v nápravnovýchovnom zariadení - výkon väzby alebo  trestu   

b) o 100 %  za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zariadení 

poskytujúceho sociálne služby  pobytovou formou 

c) o 100 %  za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zahraničí      

(na základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho 

potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdobia. Z dôvodu pracovných,  

služobných povinností, z dôvodu štúdia v zahraničí  a  pod. 

d) o 70 % za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava  v študentskom  

domove,  na  internáte  alebo priváte 

e) o 50 % za obdobie, za ktoré sa poplatník, vlastník nehnuteľnosti obci preukáže,         

že sa v obci nezdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo  záhradný  domček 

f) o 100 % za obdobie, za ktoré sa poplatník, ktorý nie je vlastníkom žiadnej  

nehnuteľnosti v obci  preukáže, že sa zdržiava  v inej  obci,  kde je  poplatníkom 

 

 

2/  Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 

počet dní pobytu mimo obce a to: 

 

       a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu 

       b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou 

        c) potvrdenie, že sa v určenom období zdržiava, alebo  zdržiaval v zahraničí    (na základe    

           potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu         

           zotrvania v zahraničí počas daného obdobia z dôvodu pracovných, služobných  

           povinností, z dôvodu štúdia v zahraničí  a pod.) 

 d) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní 
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        e) potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ         

            sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček 

        f) potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava 

 

 

3/  Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku podľa ods. 2/  tohto článku predloží  

poplatník do  30 dní odo dňa vzniku nároku uplatniť si zníženie poplatku. 

 

 

4/  Obec po uznaní oprávnenosti nároku na zníženie resp. vrátenie už uhradeného poplatku, 

oprávnenú výšku poplatku vráti žiadateľovi do 30 dní od prijatia žiadosti, najneskôr do  konca  

zdaňovacieho obdobia resp. zníži výšku poplatku v rozhodnutí na nasledujúce zdaňovanie  

obdobie. 

 

 

 

§8 

Záverečné  ustanovenia 

 

1/ Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 4/2004  o miestnom  poplatku za  komunálne  

a drobné  stavebné  odpady a Dodatok č. 1,  2,  3  k VZN č. 4/2004. 

 

 

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo a schválilo Obecné zastupiteľstvo  

v Ivanke pri Nitre dňa 29.10.2015  Uznesením č. 100/2015-OZ.  

 

3/   Toto nariadenie nadobúda účinnosť od  1.1.2016. 

 

 

 

 

V Ivanke pri Nitre, dňa 30.10.2015 

 

 

 

 

 

                                   Bc. Ľuboš Gál 
                     starosta obce 

  
 

 


