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Obec Olešná,  v súlade s ustanovením § 6 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, v súlade so zákonom SNR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v súlade so 

zákonom SNR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so 

zákonom NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov  vydáva 

 

                                                                 

                                                                  
 

 

Všeobecné záväzné nariadenie 
o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na rok 2014, 

 

 

                                                              

 
 

  

 

                                                 

                                                  

                                                          

 

 

 

Schválené : ..13.12.2013... uznesením :...339/2013.......... 

 

Návrh VZN: Vyvesený dňa: ...22.11. 2013....  Zvesený dňa : ..13.12.2013.... 

 

Schválené VZN : Vyvesené : ..16.12.2013..,.   Zvesené dňa : ........................... 

 

Účinnosť VZN dňom : ..1.1.2014... 

 



 

                                                                               §1 

Predmet úpravy 

 

1.Týmto Všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach a miestnom poplatku za    

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN) sa ustanovujú s účinnosťou od 

1.januára 2013 na území obce Olešná v súlade s § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. v znení 

zmien a doplnkov nasledovné miestne dane a miestny poplatok: 

1,1 daň za psa 

1,2 daň za užívanie verejného priestranstva 

1,3 daň za predajné automaty 

1,4 daň za nevýherné hracie prístroje 

1,5 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

§ 2 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Základné ustanovenia o ostatných miestnych daniach, ktoré sú uvedené v 3., 4., 6., 7. časti          

    zákona č.582/2004 Z.z. platia pre účely tohto VZN taktiež v plnom rozsahu. 

 

2. Pre určenie, vyrubenie, platenie a vrátenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné   

stavebné odpady, platia základné ustanovenia o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, uvedené v 10. časti zákona č. 582/2004 Z.z. 

 

 

                                                                               § 3 

Zdaňovacie obdobie 

 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku uvedených v § 1 ods. 1.1 – 1.5 tohto VZN 

je kalendárny rok 2014. 

 

 
§ 4 

Daň za psa 

 

1, Základná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 4,- € a za každého ďalšieho psa 

ďalších   4,- €. V prípade neuhradenia dane do doby určenej zákonom č. 582/2004 Z.z. obec túto 

daň zvýši o 50 %. 

2, Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti (písomná prihláška psa) 

správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. alebo  zánik daňovej povinnosti 

(písomná odhláška psa) do 30 dní od zániku daňovej povinnosti. 

3. Daň za psa sa prvýkrát od vzniku daňovej povinnosti vyrubí rozhodnutím a je splatná do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

      4.V zdaňovacom období je daň splatná v priebehu celého zdaňovacieho obdobia bez vyrubenia vý 

           merom. . 

      5.Od dane je oslobodená nevidomá osoba, ktorá používa psa na svoje sprevádzanie alebo ochranu.    

Nevidomosť musí byť preukázaná dokladom preukazujúcim túto skutočnosť. 

     6. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa držania psov v obci Olešná sú platné s použitím VZN, ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov na rok 2014 

 

                                          

 

 



 

 

 

§ 5 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

1. Za verejné priestranstvá sú považované miestne komunikácie a priľahlé plochy a pozemky vo 

vlastníctve alebo správe obce. 

2.Priestory na dočasné parkovanie motorového vozidla sú parkoviská vo vlastníctve alebo správe 

obce 

      3.Vyhradené priestory na trvalé parkovanie motorového vozidla sú všetky priestory verejných 

parkovísk a parkovacích plôch vyhradené a označené na základe písomnej žiadosti záujemcu  a 

rozhodnutia obce Olešná. 

     4.Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovujú:                                    

        4.1.za užívanie verejného priestranstva vlastný predajný stánok                   0,66 €/m2/deň 

a / ostatná voľná plocha na jednorazové užívanie na 

     na podnikateľské účely                                        1,99 €/m2/deň 

    b/ na jednorazové užitie na iné účely     0,66 €/m2/deň  

        4.2 za užívanie verej. priestranstva za účelom ambulantného predaja 

 jednorazovým užítím ambulantnou predajňou predajcu aj v prípade 

 sezónneho predaja       1,99 €/m2/deň 

        4.3 za umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálov /odpad/  

 a/ na dobu kratšiu ako 3 dni      0,33 €/m2/deň  

 b/ za každý ďalší započatý deň /maximálne do 7 dní/   0,66 €/m2/deň 

 c/ za každý započatý deň nad 7 dní     1,65 €/m2/deň 

         4.4 za postavenie zariadení kultúrnych podujatí    0,01 €/m2/deň 

         

5.Sadzby dane za používanie parkovacieho miesta na trvalé parkovanie           0,01 €/m2/deň 

6. za umiestnenie vraku vozidla                                                                            5,00 € /deň 

7. V prípade osobitného užívania verejného priestranstva sú daňovníci povinní splniť ohlasovaciu 

povinnosť u správcu dane za účelom vydania povolenia a vyrubenia dane vždy pred začatím užívania 

verejného priestranstva. 

8.Daň podľa sadzieb uvedených v ods. 4 a 5 sa vyberá až do dňa, kedy daňovník preukáže, že užívanie 

sa skončilo, zariadenie bolo odstránené a priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu tak, aby 

mohlo slúžiť všeobecnému užívaniu. 

9.Daň za dlhodobé užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb 

a trvalé parkovanie vozidla sa uhradí vždy do 31.januára zdaňovacieho obdobia za celé zdaňovacie 

obdobie vopred na účet obce. 

10.Daň za krátkodobé užívanie verejného priestranstva sa platí v hotovosti do pokladne obce vopred 

za celý dohodnutý čas. 

11.Daň sa nevyrubí za užívanie verejného priestranstva na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú bez 

vstupného alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. 

Dani nepodlieha predajné zariadenie a zariadenie na poskytovanie služieb na verejnom priestranstve, 

ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie. 

 

 

 

 

 

§ 6 

Daň za predajné automaty 

 

1.Sadzba dane za predajné automaty je 33,19 €/rok. 

2.Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej  povinnosti správcovi dane do 30 dní od    

vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť príslušnú daň . 



 

3.V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31.januára príslušného 

zdaňovacieho obdobia. 

4.Daňovník je pri oznámení povinný predložiť fotokópiu záručného listu s uvedením typu a výrobného 

čísla predajného automatu, prípadne iný doklad s technickým popisom príslušného zariadenia – 

predajného automatu. 

5.Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením názvu daňovníka, adresy 

jeho sídla a dátumu začatia prevádzkovania, ktorý mu vydá správca dane pri registrácii. 

 

 

§ 7 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

1.Sadzba dane za predajné hracie prístroje je 33,19 €/rok. 

2.Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej  povinnosti správcovi dane do 30 dní od 

vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť príslušnú daň. 

3.V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31.januára príslušného 

zdaňovacieho obdobia. 

4.Daňovník je pri oznámení povinný predložiť fotokópiu záručného listu s uvedením typu a výrobného 

čísla nevýherného hracieho prístroja, prípadne iný doklad s technickým popisom príslušného 

zariadenia – nevýherného hracieho prístroja. 

5.Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením názvu daňovníka, 

adresy jeho sídla a dátumu začatia prevádzkovania, ktorý mu vydá správca dane pri registrácii. 

   

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

                                                                          § 8 

 

Predmet poplatku 

 

1.Obec Olešná vyberá miestny poplatok (ďalej len poplatok) za nakladanie 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len KO a DSO), ktoré 

vznikli na území obce. Správu poplatku vykonáva Obec Olešná a poplatok je príjmom 

rozpočtu obce. Výnos poplatku sa použije na úhradu nákladov spojených s nakladaním s 

KO a DSO. 

 

2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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 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) 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. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou 

na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu 

trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje 

množstvený zber v príslušnej časti obce. 

 

4.Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 

právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe 

 

a/užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na 

to určenom, 

b/je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 

c/sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou 

formou, 

d/užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu 

alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo 

užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo 

e/v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre 

poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a 

pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

 

5.Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení, poplatok od poplatníka v 

ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí 

 

a/vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 

spoluvlastníkov 

              b/ 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, 

              c/správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej 

len  "platiteľ"). 

 

6.Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 

poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.  

 

7.Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z 

nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní 

povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka 

nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia 

Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, 

ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci. 

 

8.Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a 

zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 

 

 



 

§ 9 

 

Určené obdobie 

         Určeným obdobím, za ktoré správca dane vyberá poplatok, je kalendárny rok. 

 

§ 10 

Určenie poplatku a sadzba poplatku 

 

 

1.Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 0,0331 €  za osobu 

a kalendárny deň. Ročný poplatok na jednu FO alebo PO činí  12,- € / v cene je odber 4 ks 

žetónov . Pri zakúpení žetónov nad pridelený počet žetónov na osobu je cena l ks žetónu 

3,- €.  Sadzba poplatku   nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na 

zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na 

jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo 

pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec 

zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo 

zhodnotenia. 

2. Obec určuje poplatok na zdaňovacie obdobie ako  

a/ súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas 

ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý 

pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je 

oprávnený ju užívať, alebo 

b/ súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a 

ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 

77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) 

 
 

3.Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet          

a/priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú 

v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v 

pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v 

štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom 

tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo 

je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, 

ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa 

nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 

(ďalej len "priemerný počet zamestnancov"), a 

b/ priemerného počtu 

                  c/hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie  v 

rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v 

obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa 

nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, 

d/miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v 

rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné 

pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa 



produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa 

prvého bodu. 

 

4. Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta 

podľa odseku 3, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je 

súčet 

a/priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o 

počet osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený 

b/ koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu 

hodnotu ako 1, a 

c/priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b). 

 

5.Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je 

a/predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v 

nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo 

b/ak nie je možné postupovať podľa písmena a) bude obec postupovať výpočtom: 

1.počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť 

poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní 

ohlasovaciu povinnosť podľa § 80 zák. 582/2004 Z.z. o skutočnosti, ktorá má 

za následok zánik poplatkovej povinnosti 

2.počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť 

poplatok do konca zdaňovacieho obdobia. 

 

§  11 

Ohlasovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

ktorých zber sa bude obci Olešná vykonávať žetónovým systémom /nádoba 110  lit./ 

 

 

1.Poplatník, fyzická osoba alebo právnická osoba alebo podnikateľ je povinný zapojiť sa 

do systému zberu KO a DSO a splniť si ohlasovaciu povinnosť do jedného mesiaca: 

a) odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, 

b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej 

povinnosti, 

c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok, ak došlo 

k zmene už ohlásených údajov. 

 

2.Poplatník je povinný ohlásiť údaje rozhodujúce na určenie poplatku správcovi poplatku 

na predpísanom tlačive: 

a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu 

prechodného pobytu a zároveň identifikačné údaje iných osôb, ktoré žijú s 

poplatníkom v spoločnej domácnosti a poplatník prevzal za nich povinnosť platenia 

poplatku 

            b/názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo 

a počet zamestnancov údaje rozhodujúce na určenie poplatku, najmä na zánik alebo zníženie 

poplatku, spolu s ohlásením predloží aj relevantné doklady potvrdzujúce uvedené údaje 

 

2. Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru určeného obdobia. Všetky 

skutočnosti potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný ohlásiť správcovi dane 

najneskôr do 31. januára určeného obdobia, vo výnimočných prípadoch podľa § 23 

ods. 3 písm. b) tohto nariadenia, do 30. novembra určeného obdobia. 



 

3. Ak si poplatník nesplní ohlasovaciu povinnosť pre výpočet poplatku, správca dane 

vyrubí poplatok podľa vlastných pomôcok (t.j. evidencia obyvateľov obce..Olešná) 

 

§ 12 

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

1.Poplatok za KO a DSO správca dane odpustí vo výške :50%..- t.j.6,. € poplatníkovi: 

a) študent, ktorý navštevuje školu mimo trvalého pobytu (okrem externe 

študujúcich). K zníženiu je potrebné každoročne doložiť potvrdenie o návšteve 

školy za aktuálny školský rok alebo akademický rok- originál. 

b)  fyzická osoba, ktorá sa v určenom období dlhodobo zdržiava mimo trvalého 

pobytu Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa za dlhodobo považuje 90 

dní určeného obdobia. .  Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je: 

- potvrdenie zamestnávateľa  o trvaní pracovného pomeru 

- potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí- 

originál, 

- doklad o prechodnom pobyte, doklad o pobyte v zahraničí 

 

c) fyzická osoba dlhodobo umiestnená v zariadení, napr. v domove dôchodcov, 

v domove sociálnych služieb, v detskom domove a pod., od termínu 

umiestnenia v takomto zariadení, do ukončenia umiestnenia v takomto 

zariadení. Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je potvrdenie zo 

zariadenia, kde sa FO nachádza v určenom období – originál. 

 

    2    V prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku,      

je potrebné k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom. 

 

 

 3.Podľa § 82 ods.3. č 582/2004 Z.z. obec na základe žiadosti poplatníka na    zmiernenie 

alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok zníži. 

 

 

§ 13 

Vrátenie poplatku 

 

1.Ak poplatník, fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ uhradil správcovi dane 

vyrubený poplatok rozhodnutím na určené obdobie a v priebehu určeného obdobia 

zanikne jeho poplatková povinnosť, poplatník je povinný podľa § 22 ods. 1 písm. b) tohto 

nariadenia túto skutočnosť ohlásiť správcovi dane a písomnou žiadosťou požiadať o 

vrátenie preplatku, ktorej súčasťou bude fotokópia dokladu o úhrade poplatku. Po splnení 

uvedených podmienok správca dane vráti do 30 dní evidovaný preplatok poplatníkovi. 

Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej 

povinnosti neoznámi. 

 

2.Poplatník, ktorý poplatok uhradil, ale v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrel, správca 

dane na základe žiadosti pozostalých vráti alikvotnú časť preplatku . 

 

 



§ 14 
Splatnosť poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

1.správca dane určuje, že vyrubený poplatok za KO a DSO je splatný v dvoch rovnakých 

splátkach, a to:  

a/prvá splátka do 31. mája bežného roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje 

b/druhá splátka do 31. augusta bežného roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje. 

 

2.Vyrubený poplatok možno nahradiť aj naraz jednou splátkou. 

 

 

§ 15 

Nebezpečné a objemné odpady 

 

 

Obec zabezpečuje zvoz  

a) Elektro-odpadu oprávnenou osobou spôsobilou nakladať s týmto odpadom 2x 

ročne – v jarných a jesenných mesiacoch, 

b) nadmerného  odpadu ( veľkoobjemový dopad) oprávnenou osobou spôsobilou 

nakladať s týmto odpadom 2x ročne – v jarných a jesenných mesiacoch, 

c) zber šatstva obce zabezpečuje prostredníctvom umiestneného kontajnera na 

zber šatstva oprávnenou osobou, k zberu tohto odpadu dochádza priebežne 

podľa potreby v kalendárnom roku.  
 

 
Záverečné ustanovenia 

                                                                        § 16 

                                                           

 

     1.Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní               

a poplatku podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. časť dvanásť a časť trinásť. 

2. V prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto VZN sa bude konanie          

riešené v zmysle zákona SNR č. 563/2009  Z.z.o správe daní(daňový poriadok) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

3.O zmiernení alebo o odstránení tvrdosti miestnych daní a poplatku rersp. z nich plynúcich 

sankcií 

       rozhoduje správca daní.  

 

4.Týmto VZN sa ruší VZN na rok 2013 schválené dňa 14.12.2012 uzn.č. 262/2012 

 

5.VZN bolo schválené uznesením OU v Olešnej dňa ...13.12.2013.... č. uzn. 339/2013 

6. Účinnosť tohto VZN je od 1.1.2014. 

       

      
 

 

 

Novotný Stanislav 

starosta obce 



 

 

 

 

 


