Obec Strečno, Obecné zastupiteľstvo v Strečne v zmysle § 4 ods.3 písm. c),§ 6 a § 11 ods.4
písm. d), e) a g) zákona č.. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov u s t a n o v u j e:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, za
činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, za triedený zber
zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a za náklady
presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 8 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
§2
Základné ustanovenie
Obec Strečno týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2020 miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Poplatník

Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá
je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť vymedzenú v § 77
ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
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 mesta na účel podnikania,

d) vlastník nehnuteľnosti má povinnosť ohlásiť obci Strečno poplatníkov, ktorým
bol udelený prechodný pobyt na základe cudzineckej polície ako aj zmeny
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia.
§4
Oznamovacia povinnosť
Žiadosť o zmenu poplatku je potrebné podať každý rok v termíne do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia vypísaním tlačiva, ktoré je v prílohe č. 1 platného
VZN.
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
Zmeny skutočnosti rozhodujúcich na určenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný obci oznámiť do 30 dní odo dňa
kedy tieto nastali.
§5
Sadzba poplatku

1.Sadzby poplatku za komunálne odpady sa stanovujú takto:
1.poplatok pre fyzickú osobu podľa § 1, § 3, bod 1 a) ,0,0066-0,1095 € € za osobu
a kalendárny deň
0,0605 €/osoba/deň
22 ,00 €/ osoba/ rok
2.poplatok pre poplatníkov podľa § 1,§ 3, bod b) ktorí požiadali o množstvový zber
sa platí podľa frekvencie odvozov, sadzby, objemu zbernej nádoby v litroch
a počtu zberných nádob, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom
zberu KO
Sadzba poplatku pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov v prevádzkach,
v súlade so zavedeným intervalovo - množstevným systémom zberu sa stanovuje:
2.1. užívajú zbernú nádobu 120 l0,0033-0,05310,025 €/liter/frekvencia zvozov
1x za 2 týždne
78 €
2.2. užívajú zbernú nádobu 1100 l0,0033-0,05310,0125 €/liter/frekvencia zvozov
1x týždenne
715 €
0,0033-0,0531 0,0125 €/liter/frekvencia zvozov
1xza 2 týždne

357,50 €

3.

Sadzba poplatku pre občanov žijúcich v lokalitách nedostupných a je tam zabezpečený
náhradný systém zvozu odpadov do VOK sa stanovuje:
0,03 €/ osoba/ deň

4.

Drobný stavebný odpad
Poplatok za skutočné odovzdané množstvo drobného
dvor obce Strečno
§6

stavebného odpadu na zberný
0,025€ za kg

Forma a miesto zaplatenia poplatku za komunálny odpad
a)Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím za celé zdaňovacie obdobie.
b)Počas zdaňovacieho obdobia správca dane upraví poplatok rozhodnutím na základe
oznamovacej povinnosti v zmysle zákona.
c)Pre PO a FO - podnikateľa zaradeného do systému množstvového zberu správca
dane vyrubuje poplatok rozhodnutím v zmysle § 63 zákona č.563/2009 o správe daní
( daňový poriadok) v znení neskorších predpisov na celé zdaňovacie obdobie.
d) Vyrubený poplatok je splatný v lehote alebo splátkach určených správcom dane
v rozhodnutí. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený
v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
e) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník. Za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
f) Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet
správcu dane v peňažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu
maximálne do sumy 300€.
§7
Podmienky na vrátenie poplatku za komunálne odpady
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti o
vrátenie preplatku alebo jej pomernej časti.
2.Právnická osoba alebo podnikateľ sú povinní doložiť doklad o ukončení podnikateľskej
činnosti na území obce Strečno alebo doklad o zrušení prevádzky na území obce
Strečno najneskôr do 30 dní od zmeny, ktorá má za následok vrátenie poplatku alebo
jej pomernej časti.
§8
Zníženie poplatku za komunálne odpady
1. Správca dane poplatok zníži v zmysle zákona, za obdobie, za ktoré poplatník
preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval
na území obce. Daňový subjekt musí preukázať splnenie podmienok na znížene
poplatku predložením dokladov uvedených v bode a), b), za každé zdaňovacie
obdobie zvlášť.
a)poplatníkovi, ktorý študuje mimo obce Strečno, ak je štúdium spojené s ubytovaním
v inom meste sa uplatňuje zníženie na 50 %
Poplatník sa preukáže obci potvrdením o ubytovaní alebo nájomnou zmluvou.
Študent, ktorý študuje na dennom štúdiu vo vzdialenosti menej ako 50 km od obce
Strečno,
je povinný spolu s oznámením o tom, že študuje predložiť doklad o ubytovaní alebo
nájomnú zmluvu.
b) Poplatníkovi, ktorý nemá o obci trvalý alebo prechodný pobyt a zároveň má
oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území obce Strečno
sauplatňuje zníženie na 50 %
Dátum vystavenia dokladov uvedených v § 7, bod 1, písm. a), b), tohto nariadenia musí
byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na
odpustenie poplatku.

2. Poplatník si môže uplatniť zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady podľa § 8, bodu 1, písm. a), b)
na základe predloženia dokladov
preukazujúcich skutočnosti na zníženie poplatku do 31. 1. príslušného zdaňovacieho
obdobia.
V prípade, že tieto skutočnosti nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, poplatník
je povinný do 30 dní túto skutočnosť oznámiť správcovi dane.
§9
Odpustenie poplatku za komunálne odpady
1. Správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obce preukáže, že
v zdaňovacom období sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Nárok na odpustenie
vzniká vtedy, ak je toto obdobie v zdaňovacom období dlhšie ako 90 dní.
2. Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku podľa bodu 1 je hodnoverný doklad,
z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období mimo obce
a to najmä:
a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí
b) pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období
c)potvrdenie o činnosti alebo práci vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia v
zahraničí vrátane dokladu o ubytovaní v zahraničí.
d) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí alebo
e) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname
nezamestnaných v príslušnom štáte
f) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania obyvateľstva,
rezidentské povolenie)
g) potvrdenie o štúdiu v zahraničí
h) doklad o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí
ch) potvrdenie o platbe dane z príjmov v zahraničí
Poplatník k dokladu v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka je povinný doložiť jeho
preklad (nevyžaduje sa úradný preklad). Čestné vyhlásenie sa nepovažuje za doklad,
ktorý odôvodňuje odpustenie poplatku.
3. Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí za obdobie,
za ktoré obci preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období zdržiaval v inej obci na území SR.
4. Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku podľa § 8 bod 3. je hodnoverný doklad,
z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období v inej obci na
území SR a to najmä:
a) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území, vrátane
dokladu o zapojení sa tam do systému zberu komunálneho odpadu (t. j. rozhodnutie

o vyrubení poplatku na poplatníka z titulu prechodného pobytu vrátane dokladu o
úhrade poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie), pokiaľ sa nejedná o rekreačnú
chatu alebo záhradný domček
b) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody
c) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti
d) potvrdenie o hospitalizácií v zdravotníckom zariadení
e) potvrdenie o pobyte reedukačnom zariadení
f) potvrdenie o pobyte v detskom domove
g) zmluvu o nájme v inom meste, z ktorej je zrejmé, že poplatok za KO je uvedený
v zmluve
5. Dátum vystavenia dokladov uvedených v § 9, v bodoch 2. až 4. tohto nariadenia musí
byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na
odpustenie poplatku.
6.Poplatník si môže uplatniť oslobodenie od poplatku za komunálne odpady najneskôr
do 31.11. príslušného zdaňovacieho obdobia.
§ 10

Prechodné a záverečné ustanovenia
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Ak v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje
sa na zákon NR SR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
a DSO v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 79/2015 o
odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platné VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi..
Návrh VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady obce Strečno bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce
Strečno dňa25.11.2019
VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Strečno dňa 16.12.2019
Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Strečne dňa 16.12.2019,
uznesením č. 102 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
obce Strečno
VZN zvesené z úradnej tabule dňa ......................
Ruší sa VZN č.4/2016 prijaté uznesením č. 3/B/4/2014 zo dňa 15.12.2014
.

Účinnosť zavedeného poplatku v zmysle tohto VZN je od 1.januára 2020

Bc. Dušan Štadáni
starosta

Príloha č.1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

OHLÁSENIE K POPLATKU
v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z.
za zdaňovacie obdobie ..........................
(vznik -

zánik)*

Údaje o daňovníkovi
Meno a priezvisko /Obchodné meno firmy/
..................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Dátum
narodenia,
.......................................................................................................................

IČO

Číslo telefónu.......................................................................................................................
E-mailová
.......................................................................................................................

adresa

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Počet osôb v domácnosti /zamest./.........................................................................
Identifikačné údaje členov domácnosti, za ktorých poplatník platí poplatok za KO a DSO :
Meno a priezvisko :

Dátum nar. :

Adresa :

1.
..................................................................................................................................................................
2.
...................................................................................................................................................................
3.
...................................................................................................................................................................

4.
...................................................................................................................................................................
5.
...................................................................................................................................................................
6.
...................................................................................................................................................................
7.
...................................................................................................................................................................
8.
...................................................................................................................................................................

Typ používanej ZN :

110

l120

VOK

vrecia

l240 l1100 l

POUČENIE
Daňovník je povinný písomne ohlásiť obci Strečno ako správcovi dane vznik daňovej
povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť poplatok za
zdaňovacie obdobie alebo jej pomernú časť.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je poplatok za zdaňovacie obdobie splatný bez vyrubenia do
31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť poplatku za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol poplatok
zaplatený na základe písomnej žiadosti.
Vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na Obecnom úrade v Strečne – referáte daní
a poplatkov /tel. 5697 350, 5697 070/. V prílohe tohto tlačiva je potrebné priložiť doklady, ktoré
potvrdzujú nárok na žiadanú úľavu alebo zníženie poplatku.
Toto tlačivo bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Strečne dňa ................ ako príloha č.1
Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za KO a DSO, ktoré nadobudlo účinnosť od
1.1.2020

Podpisom potvrdzujem pravdivosť všetkých vyššie uvedených údajov a som si vedomý právnych
následkov v prípade uvedenia neúplných alebo nepravdivých údajov v tomto ohlásení poplatku.

Dátum:....................................

Podpis:.....................................

*nehodiace sa prečiarknite

