
Obec  Orovnica v súlade s ustanovením §6 ods. 2 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov  vydáva toto 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OROVNICA  

Č. 2/2015 ZO DŇA 17.12.2015 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

 

ÚVODNÉ  USTANOVENIE 

§ 1 

 

 1) Obec Orovnica s účinnosťou od 1. januára 2016 ukladá tieto miestne dane : 

a)  Daň z nehnuteľností 

b)  Daň za psa  

c)  Daň za užívanie verejného priestranstva 

d)  Daň za ubytovanie 

e)  Daň za predajné automaty 

f)  Daň za nevýherné hracie prístroje 

g)  Daň za jadrové zariadenia. 

      2)  Obec Orovnica ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

Článok I 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

Článok I/1 

DAŇ Z POZEMKOV 

§ 2 

Základ dane 

 

 1) Základom dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b)  je hodnota 

pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 

uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, t.j. a) - orná pôda – 0,3601 €/m2, b) - trvalé 

trávnaté porasty – 0,0640 €/m2. 
 2) Základom dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) – lesné pozemky, na 

ktorých sú hospodárske lesy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery 

pozemkov v m2 a hodnoty pozemku určenej podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku, t.j. 0,0387 €/m2.  

 3) Základom dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm.  c), f), g) a h)   je 

hodnota pozemku určená vynásobením výmery v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v 

prílohe č. 2  zákona č. 582/2004 Z.z., t.j. písm. c)  - záhrady – 1,32 €/m2,  písm. f) – zast. plochy 

a nádvoria – 1,32 €/m2,  písm. g) – stavebné pozemky – 13,27 €/m2,  písm. f) – ostatné plochy – 

1,32 €/m2. 
   

  § 3 

Sadzba dane 
Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v § 8 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z., správca dane 



upravuje nasledovne: 

 1) pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) je 0,45 % . 

 2) pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) je 2,00 %.  

 3) pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. c), f), g) a h) je 0,55 %. 

 

Článok I/2 

DAŇ ZO STAVIEB 

§ 4 

Sadzba dane 
      

        1) Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m
2 

zastavanej plochy. 

     2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia 

sa zvyšuje (§12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.) takto: 

a)  0,07 €  za  stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, 

b) 0,08 €  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie 

vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na 

skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu, 

c) 0,27 €  za stavby  rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,  

d) 0,27 €  za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené 

alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 

e) 0,78 €  za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu 

s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu, 

f)   za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu, 

g) 0,08 €  za ostatné stavby. 

      3) Ročná sadzba dane zo stavieb upravená v § 4 ods. 2 písm. a) až g)  tohto Všeobecne 

záväzného nariadenia sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,33 €  za každé ďalšie podlažie 

okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 zákona č. 582/2004). 

 

 

            Článok I/3 

§ 5 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

       1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov ( §17 ods. 2 

zákona č. 582/2004 Z.z.) na: 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky 

b) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej 

ťažby (prvej prebierky). 

c) pozemky na ktorých sú rokliny a výmole. 

       2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov (§17 ods. 2 zákona č. 

582/2004) 50% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi 

alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. 

       3) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb  (§17 ods. 3 zákona č. 

582/2004 Z.z.) takto: 

a)  50% z daňovej povinnosti za stavby, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej 

rekonštrukcie, 

b)  50 % z daňovej povinnosti za stavby na bývanie vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi alebo 

držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu alebo občanov 

starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

c)  50% z daňovej povinnosti za garáže vo vlastníctve občanov  starších ako 70 rokov alebo 

občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 

sprievodcu a ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. 



      4) K poskytnutiu zníženia dane z pozemkov a dane zo stavieb podľa § 5 ods. 2 a 3 tohto 

všeobecne záväzného nariadenia je potrebné, aby daňovník predložil príslušné doklady oprávňujúce 

poskytnutie zníženia dane. 

      5) Zníženie dane z pozemkov a dane zo stavieb podľa § 5 ods. 2 a 3  tohto všeobecne 

záväzného nariadenia je možné daňovníkovi poskytnúť najneskôr do termínu na podanie daňového 

priznania podľa § 19 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. Na zmeny počas roka sa neprihliada. 

 6) Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 5 ods.1 tohto 

všeobecne záväzného nariadenia v daňovom priznaní, najneskôr v lehote na podanie daňového 

priznania. 

  

§ 6 

Platenie dane 

 

 1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

platobného výmeru. 

 2)  Ak ročná daň z nehnuteľností vyrubená  fyzickej osobe presahuje sumu 300 € alebo 

ročná daň z nehnuteľností vyrubená právnickej osobe presahuje sumu 3000 € je daňovník 

oprávnený platiť daň z nehnuteľností za príslušné zdaňovacie obdobie v troch splátkach nasledovne:  

- 1. splátka vo výške ½  daňovej povinnosti do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia, 

- 2. splátka vo výške ¼  daňovej povinnosti do 31. júna bežného zdaňovacieho obdobia. 

- 3. splátka vo výške ¼ daňovej povinnosti do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia. 

 

Článok II 

DAŇ ZA PSA 

 

 1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou 

osobou. 

 2) Predmetom dane za psa nie je : 

a) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, 

b) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným 

postihnutím, 

 3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

a) vlastníkom psa alebo 

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 4) Základom dane je počet psov. 

 5) Sadzba dane sa určuje nasledovne : 

a)  7 €  ročne za každého psa, 

b) 30 €  ročne za každého psa, ktorý je využívaný na podnikateľské účely alebo je umiestnený v 

podnikateľskom objekte. 

c) 30 € ročne za každého psa, ktorý je chovaný alebo umiestnený v byte / bytoch v bytových 

domoch. 

6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

7) Daňovník je povinný písomne oznámiť na tlačive OÚ (príloha č 1) vznik daňovej 

povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným 

výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 

výmeru. 

8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa ods. 6, správca dane 

vráti pomernú časť dane (v súlade s § 63 ods. 4, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov  



za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

9) Správca dane poskytne úľavu na dani osobám, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP/S 

vo výške 3 € na rok. 

10) Správca dane daň v zdaňovacom období odpustí vlastníkom, alebo držiteľom psa, ktorí k 

31.12.2014 dovŕšili 70 rokov veku a bývajú sami a túto skutočnosť oznámili na tlačive OÚ. 

11) Vlastník alebo držiteľ psa preukazuje skutočnosť, že pes nie predmetom dane za psa 

podľa  ods. 2 preukazom o špeciálnom výcviku psa a preukazom ZŤP alebo preukazom ZŤP/S v 

termíne do 30 dní od začiatku zdaňovacieho obdobia alebo do 30 dní odo dňa nadobudnutia psa v 

priebehu zdaňovacieho obdobia.  

Článok III 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva. 

2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky v obci 

Orovnica, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 

a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke 

a šírke od krajnice po krajnicu, 

b)  vybudovaný chodník, prípadne aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom 

území obce, 

c) všetky neknihované parcely v intraviláne obce, 

d) trhoviská.  

3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 

slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, 

ambulantný predaj tovaru na verejnom priestranstve,  zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 

umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla. 

4) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

5) Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m
2
 alebo parkovacie 

miesto. 

      6) Sadzba dane sa určuje nasledovne : 

a) skladovanie materiálu, umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie 

stavebného zariadenia, predajného zariadenia, ambulantný predaj tovaru na verejnom priestranstve,  

zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla  -  

0,173 € za 1 m2, 
b) predajné miesto pri ambulantnom predaji tovaru  –  2,50 € za deň, 

c) minimálna sadzba poplatku je 2,00 €.  

7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a 

zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Užívanie verejného 

priestranstva musí byť vopred odsúhlasené so správcom dane.   

8) 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 dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň zaplatená. 

9) Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. . 

10) Od dane sú oslobodené kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve 

bez vstupného alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne, športové 

a verejnoprospešné účely. 

 

Článok IV 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 



 1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom  

zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. 

2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

 3) Základom dane je počet prenocovaní. 

 4) Sadzba dane sa určuje vo výške 0,50 € na jednu osobu a prenocovanie. 

 5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje. 

 6) Platiteľ dane je povinný podať oznámenie k dani za ubytovanie v lehote do 30 dní odo 

dňa začatia prevádzkovania ubytovacieho zariadenia a ak dôjde k zmene daňovej povinnosti alebo 

ak daňová povinnosť zanikne, platiteľ je povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane 

do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. 

 7) Platiteľ dane písomne predloží zúčtovanie dane za ubytovanie na samostatnom tlačive 

OcÚ (príloha č. 2) a odvedie vybranú daň správcovi dane do 15 dní odo dňa zúčtovania dane. 

Zúčtovanie vykoná 1x štvrťročne do 15 dní  od skončenie príslušného štvrťroka s predložením 

knihy ubytovaných za zdaňovacie obdobie k nahliadnutiu správcovi dane. 

 

Článok V 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 

odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 

2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

3) Základom dane je počet predajných automatov. 

4) Sadzba dane sa určuje vo výške  75 € na jeden predajný automat a kalendárny rok. 

5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká 

dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

6) Daňovník je povinný písomne oznámiť na tlačive OcÚ (príloha č. 3) vznik daňovej 

povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň 

platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  

platobného výmeru. 

7) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa ods. 5, správca dane 

mu vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

8) Prevádzkovateľ predajných automatov je povinný označiť predajný automat obchodným 

menom a sídlom prevádzkovateľa a názvom a sídlom zariadenia, v ktorom je predajný automat 

umiestnený.   

 

Článok VI 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 

prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované 

v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“). 

2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. 



      4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

5) Sadzba dane sa určuje vo výške  75 € na jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov 

a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.  

7) Daňovník je povinný písomne oznámiť na tlačive OcÚ (príloha č. 4) vznik daňovej 

povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti Obec vyrubí daň platobným 

výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  platobného 

výmeru.  

8)  Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa ods. 6, správca dane 

vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

9) Prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov je povinný označiť nevýherný hrací prístroj 

obchodným menom, sídlom prevádzkovateľa, a názvom a sídlom zariadenia, v ktorom je predajný 

automat umiestnený.   

 

Článok VII 

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA 

 

1) Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna 

reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj časť kalendárneho 

roka. 

2) Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. 

3) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce Orovnica - 14245705 m
2
, ktoré 

sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v Mochovciach v pásme 3, nad 2/3 polomeru 

ohrozenia.  

4) Sadzba dane je 0,0006 € za m
2
. 

5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia  

zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia. 

6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 

dní od vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej 

povinnosti. 

7) Daň za jadrové zariadenia správca dane vyrubí platobným výmerom do 31. januára 

zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

 

Článok VIII 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) 

sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území   obce. 

2) Poplatok platí : 

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.  



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) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo 

nebytového priestoru; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom 

zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí 

platiteľa obec. Ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok  alebo obec, je platiteľom 

správca. 

4)  Zdaňovacím obdobím je 1 kalendárny rok a sadzba poplatku je vo výške: 

a) 0,046 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 16,84 €/osoba/rok pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na 

bývanie podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci, alebo osôb 

užívajúcich nehnuteľnosť. 

b) 0,046 € na kalendárny deň (16,84 € /rok) za nehnuteľnosť a byt pre fyzickú osobu 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 a nie je v obci prihlásená ani k trvalému, ani k prechodnému pobytu. 

c) pri nehnuteľnosti, byte alebo v nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je 

právnická osoba alebo podnikateľ obec zavádza množstvový zber. Sadzba poplatku  pri zbernej 

nádobe o objeme 110 l je vo výške 0,0372 € a sadzba poplatku pri zbernej nádobe o objeme 1100 l 

je vo výške 0,0126 € za jeden liter zbernej nádoby. 

d) miestny poplatok za drobné stavebné odpady sa platí za drobné stavebné odpady odovzdané obci 

na zber z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobu alebo pre fyzickú osobu.  

Sadzba za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín 0,076 €/1 kg. Poplatok za 

drobné stavebné odpady sa stanoví ako súčin sadzby za kilogram a množstvo odpadu v kilogramoch 

a zaokrúhľuje sa na eurocent dole. Poplatok je splatný pri odovzdaní drobného stavebného odpadu, 

a to do sumy 300,- € v hotovosti zástupcovi obce povereným starostom obce, nad 300,- , na 

bankový účet obce.  

5) Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť:  

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu  

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka 

c) ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ názov alebo odchodné meno, sídlo alebo 

miesto podnikania, identifikačné číslo 

d) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa bodu 4, spolu s ohlásením predloží aj doklady 

potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku 

e) všetky zmeny a zmeny v identifikačných údajoch platiteľov, ktoré sú rozhodné pre správne 

určenie výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala 

(narodenie, úmrtie, prisťahovanie, odsťahovanie, vznik a zánik PO a FO - podnikateľov). 

6) Na vznik, zánik, zmeny, úľavu poplatku  správca prihliada v priebehu roka vždy odo dňa 

keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik, zánik, zmeny alebo úľavu poplatkovej povinnosti. 

7) Oslobodenie od poplatku je možné priznať za osoby trvalo prihlásené k pobytu v 

Orovnici, ktoré sú prechodne prihlásené a trvalo bývajúce v inej obci, ktorej platia  poplatok za 

odpady.   

8) Úľavu na poplatku je možné poskytnúť za osoby, ktoré sa nezdržiavajú na území obce, 

ak:  

a) predložia príslušné potvrdenie (vojenská služba, väzba, výkon trestu, pobyt v ústave a pod. ), 

v pomernej výške  

b)  predložia doklad o návšteve školy mimo trvalého bydliska, bývajúceho v mieste sídla školy vo 

výške 5 €/rok   na žiaka resp. študenta, 

c) predložia čestné prehlásenie (študijný a pracovný pobyt v zahraničí, pobyt u blízkej osoby mimo 

trvalého bydliska a pod)  v pomernej výške, 

d) predložia čestné prehlásenie, že nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať neužíva viac ako  90  



po sebe  nasledujúcich dní, v pomernej výške. 

9) Doklady potvrdzujúce nárok na oslobodenie alebo úľavu poplatku je platiteľ povinný 

predložiť do 31.01.2016. 

10) Správca poplatku vyrubí miestny poplatok platobným výmerom. Poplatok je splatný    

do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

 

Článok IX 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

1) V prípadoch týmto nariadením neupravených platia ustanovenia 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. 

           2/ Odvoz odpadu sa bude vykonávať v súlade s platným všeobecne záväznom nariadení o 

nakladaní s odpadmi. 

3) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva na svojom území Obec Orovnica. 

4) Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2014 zo dňa 12.12.2014 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Článok X 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia vyvesený  od 02.12.2015 do 17.12.2015, v uvedenej dobe 

aj zverejnený na internetovej stránke obce. 

Vyhodnotenie pripomienok k všeobecne záväznému nariadeniu dňa 14.12.2015. 

Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č.  78 / 2015 zo dňa  

17.12.2015. 

Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 17.12.2015 do 

31.12.2015. 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016.   

 

 

 

 

        Mgr. Katarína     F o r g á č o v á 

                       starostka obce 

 

 

 


