
Dodatok   č. 3 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2012 zo dňa 14.12.2012 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kamienke pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti ust. § 6 ods. 2 

a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov mení VZN č. 1/2012 takto: 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

POPLATOK 

 

1. Poplatok sa platí za zmesové komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 

vznikajú na území obce.  

 

2. Poplatníkom za zmesové komunálne odpady a drobné stavebné odpady je:  

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je 

na území obce oprávnená užívať rodinný dom prípadne inú nehnuteľnosť 

evidovanú v katastri nehnuteľnosti, alebo objekt ktorý nie je stavbou, alebo 

záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako je podnikanie, 

pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je 

evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.  

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území 

obce na iný účel ako na podnikanie  

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 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) 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 sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber.  

 

4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2.  

 

5. Platiteľom poplatku za zmesový komunálny odpad je vlastník, správca alebo nájomca 

nehnuteľnosti. Ak je nehnuteľnosť, v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom 

zástupca alebo správca určený vlastníkmi.  

 

6. Platiteľom poplatku za drobný stavebný odpad je pôvodca odpadu.  

 

 

7. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak žije v spoločnej 

domácnosti viacero poplatníkov, môže za ostatných členov tejto domácnosti plnenie 

povinnosti na seba prevziať jeden z nich.  

 



8. Platiteľ poplatku za zmesový komunálny odpad je povinný nahlásiť všetky 

identifikačné údaje ako i údaje rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku, 

najneskôr do 30 dní odo dňa keď nastane takáto skutočnosť.  

 

 
SADZBA POPLATKU 

 

1. Poplatok za zmesový komunálny odpad pre fyzické osoby je: 0,02740 € na osobu a 

kalendárny deň. t.j. 10,- € na osobu/rok.  

 

2. Poplatok za kilogram drobného stavebného odpadu je 0,05 €.  

 

3. O zníženie poplatku za zmesový komunálny odpad možno žiadať v týchto prípadoch:  

a) Samostatne bývajúci starobný dôchodca, ktorý je vlastníkom domu 5,- € / na 

osobu, na kalendárny rok  

b) Dlhodobo pracujúci a zdržiavajúci sa v zahraničí 5,- €/ na rok ( Preukáže sa 

potvrdením od zamestnávateľa  

c) Poplatníkovi, ktorý študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom 

ubytovanie 5,- €/ na osobu, na kalendárny rok (Preukáže sa potvrdením o návšteve 

školy)  

d) Viacpočetná rodina bývajúca v jednom obytnom dome platí poplatky v plnej 

sadzbe len za štyroch členov rodiny. Za každého ďalšieho člena rodiny 

(bývajúceho) platí vlastník obytného domu poplatky vo výške 50 % stanovenej 

sadzby.  

 

4. O odpustenie poplatku za zmesový komunálny odpad možno žiadať v prípade poplatníka, 

ktorý sa viac ako 90 dní zdržiava v zahraničí (čestné prehlásenie príbuzných)  

 

5. Pre fyzické osoby-podnikateľ a právnické osoby je určený množstvový zber 

predstavujúci 0,01 € / 1 l zmesového komunálneho odpadu, zaokrúhlený na euro centy 

nadol (1,16 € za vývoz jednej kuka nádoby)  

 

6. Poplatok podľa ods. 1 a 5 sa vyrubí rozhodnutím. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

 

7. Poplatok za drobný stavebný odpad sa uhrádza v hotovosti pri prebratí odpadu od 

pôvodcu. 

 

8. Potvrdenie k poplatku podľa ods. 9 a 10 je poplatník povinný predložiť platiteľovi 

poplatku alebo na obecný úrad najneskôr do 31.01. zdaňovacieho obdobia.  

 

 

 

 

 

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2012 vyvesený na úradnej tabuli v obci Kamienka dňa: 27.11.2015 

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2012 schválené dňa: 11.12.2015  uznesením č. 6/13/2015  

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2012 vyhlásené dňa: 15.12.2015   

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2012 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2016 

 


