
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE DRÁŽOVCE 

Č. 3/2016 

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

na kalendárny rok 2017 
 

     Obec Drážovce v súlade s ust. §6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a  ust. §77 a §103  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov ustanovuje 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Drážovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 

98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2017 miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

2.) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania 

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Drážovce 

v poplatkovom období roku 2017. 

3.) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

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

b.) fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce 

c.) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa na území obce na účel podnikania 

 

§ 2 

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku 

 

1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 1 ods. 3 

tohto VZN a zaniká dňom, ktorým skutočnosť zanikne. 

2. Ak viacero poplatníkov podľa § 1 ods. 3 písm. a.) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať 

jeden z nich. 

 

§ 3 

Oznamovacia povinnosť 

 

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť vznik poplatkovej  

      povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. 

2. Zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej 

povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť to do 30 

dní odo dňa, keď tieto nastali. 

 

 

 

 

§ 4 



Sadzba poplatku 

 

Poplatok za komunálny odpad je 10,00 Eur na osobu. 

Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu je 0,015 Eur, t.j. 15Eur/tonu. 

Miesto skládky pre producenta drobného stavebného odpadu je regionálny skládka 

Združenie Hont- Hontianske Tesáre. 

 

§ 5 

Určenie poplatku 
 

1.) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka. 

2.) Poplatok pre chalupárov je určený v sume 10,00 Eur na chalupu. 

3.) Študenti. ktorí sú celoročne na internáte a občania, ktorí sa zdržujú  mimo miesta 

trvalého pobytu viac ako 90 dní je poplatok 5,00 Eur  a občania, ktorí sa zdržujú mimo 

miesta trvalého pobytu viac ako 300 dní poplatok neplatia. (je potrebné predložiť 

potvrdenie) 

 

§ 6 

Vyrubenie a platenie poplatku 
 

1.) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Poplatok je splatný do 

15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

2.) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúcim dňom vzniku až do konca 

príslušného zdaňovacieho obdobia. 

3.) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí 

poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. 

4.) Poplatník môže uhradiť poplatok v hotovosti alebo v dvoch splátkach v lehotách 

určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 
 

1.) Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Drážovce  

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné do 

31.12.2016. 

2.) Obecné zastupiteľstvo obce Drážovce toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 schválilo na 

svojom zasadnutí dňa 09.12.2016. 

 

§ 8 

Účinnosť 
 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie  nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017 

 

 

Dátum vyvesenia: 12.12.2016                                                            Renáta Mrázová 

Dátum zvesenia:   28.12.2016                                                               starostka obce 
 


