
V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 
 

                                                          č. 07/ 2017 
 
o miestnej  dani za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na   území   obce  P O R Ú B K A 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 
 

§  1 
(1) Miestna daň za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len „daň) sa 

platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, daň platí daňovník , 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, rodinný dom,  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"), 
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, daň platí iba z dôvodu trvalého 
pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/. 

(4) Daň od  daňovníka 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, daň  vyberá a  za  vybratú  daň  ručí  zástupca alebo správca 
určený spoluvlastníkmi, ak s výberom dane zástupca alebo  správca súhlasí;  ak nedošlo  k 
určeniu  zástupcu alebo správcu, obec  určí spomedzi vlastníkov  alebo spoluvlastníkov 
zástupcu, ktorý daň pre obec vyberie, 
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 
"platiteľ").  Platiteľ a daňovník sa môžu písomne dohodnúť, že daň  obci  odvedie priamo 
daňovník; za  odvedenie dane  obci ručí platiteľ. 

(5) Daňová   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v 
odseku 2 tohto ustanovenia. daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť 
zakladajúca vznik daňovej povinnosti. 

(6) Sadzba dane je 
a/ 10€ na osobu a rok , pri počte osôb väčšom ako 4  v domácnosti sa znižuje platba za osobu 
na 8€ : počet osôb v domácnosti 6 , platba : 
                                                                              10x 4 = 40€ 
                                                                                8 x2 =16€ 
                                                          Spolu za domácnosť: 56€ ročne 
b./Právnické osoby a podnikatelia platia daň poplatok : 8 x 10 =80€ ročne. 



c. Osoby, ktoré na území obce vlastnia alebo  nehnuteľnosť platia daň poplatok: 

                                                                                   10 x 1= 10€ ročne 

d.- Daň sa znižuje študentom bývajúcim na internátoch a to o 60% /4€ ročne/ 

 - Daň sa znižuje zamestnaným v zahraničí, ktorí pravidelne dochádzajú za prácou a to 

o 40%/6€/ 

- Daň sa odpúšťa daňovníkovi, ktorý trávi viac ako 10 mesiacov mimo bydliska  

(7) Daňovník je povinný  do jedného  mesiaca odo  dňa vzniku povinnosti platiť daň  
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má  vplyv na  zánik daňovej  povinnosti, ako  aj od  
skončenia obdobia  určeného obcou,  za ktoré  platil daň,  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 daňovníkom 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 daňovník podľa § 77 ods. 7 
zákona o miestnych daniach, 
c/ údaje  rozhodujúce  na  určenie  dane  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 dane podľa § 83 zákona o miestnych 

daniach aj doklady,  ktoré odôvodňujú  zníženie alebo odpustenie dane. 

(8) daň 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. 

(9) Daň vyrubí obec platobným výmerom  
 (10)  Splatnosť dane do 15 dní od prevzatia daňového výmeru. 

(11) Obec daň   zníži podľa najnižšej  sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré 
daňovník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:  

a/ potvrdenie o zaplatení dane na inom mieste , 
b/ potvrdením od zamestnávateľa o dlhodobom pobyte v zahraničí, 
 
 alebo ak neužíva  nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený  užívať, viac ako 90 po sebe 
nasledujúcich dní, daň však za jednu osobu platí. 

(12) Daň sa určuje na obdobie jedného roka 
(13) O zníženie dane možno žiadať v týchto prípadoch: 

a/ ak má občan preukaz ZŤP a jeho príjem nedosahuje životné minimum, 
b/ ak je rodina v sociálnej núdzi to v lehote  do 60 dní po potvrdení daného stavu . 

(14) O odpustenie dane možno žiadať v týchto prípadoch: 
a/ ak má občan preukaz ZŤP a jeho príjem nedosahuje životné minimum, 
b/ ak je rodina v sociálnej núdzi to v lehote  do 60 dní po potvrdení daného stavu . 
 



Poznámka : Zníženie dane a odpustenie je možné len po prerokovaní a so súhlasom obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
 
 

II. časť 
Nakladanie s odpadmi . 

§ 2 
1./ V Obci Porúbka je vykonávaný zber netriedeného komunálneho odpadu vykonávaný 1 
krát mesačne a to zberom smetných nádob. Termín zberu je vyvesený na vývesnej tabuli.  
 
2./ Zber bielej techniky, elektrospotrebičov, nebezpečného odpadu  /batérie, plechovky od 
farieb a pod./ je vykonávaný 2 krát ročne – po vyhlásení v obecnom rozhlase. 
 
3. Obec Porúbka vytvára obecné kompostovisko v chotári LASCE – do ktorého sú občania 
povinní vyvážať biologický odpad – kosti, burinu, konáre, trávu, a pod. 
V obci je zákaz spaľovania biologických odpadov . 
 
4. Likvidácia stavebných odpadov sa vykonáva po konzultácii so starostom obce.  
 
5. Obec Porúbka vytvára zberný dvor , ktorý slúži na zber jednotlivých druhov odpadov 
a nachádza sa za cintorínom – traktorová vlečka a jej vybudované okolie. 
 
 

III.  č a s ť 

        Spoločné  a  záverečné  ustanovenia 
§  3 

        Spoločné ustanovenia 
(1) Správu miestnych daní  vykonáva   obec   Porúbka prostredníctvom starostu obce a 

poverených zamestnancov obce  Porúbka.  
§ 4 

Záverečné  ustanovenia 
(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  

odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR   č. 511/1992  Zb.  o  správe  daní  a  
poplatkov  v  znení neskorších predpisov. 
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v PORÚBKE, dňa  9.12.2016 uznesením č. 
7/2017.  
Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v PORÚBKE. 
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017. 
   
  
V PORÚBKE, dňa  9.12.2016 
 

Ing. Milan Staš 
starosta 
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