
 
D O D A T O K č. 1/2013 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 

 
 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
MIESTNY POPLATOK 

Článok 15 
Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
 

(5) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s § 78 ods. 1 a § 83 zákona o 
miestnych daniach, nasledovne: 
 
1. Fyzické osoby uvedené v ods. 2 písm. a) 
a) vo výške 0,0329 eura za osobu a kalendárny deň (12,-eur/rok) pri nehnuteľnosti a byte, 
ktoré slúžia na bývanie, podľa počtu osôb prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt 
v obci. 
b) vo výške 0,0329 eura na kalendárny deň (12,-eur/rok) pri nehnuteľnostiach, ktoré slúžia 
na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, stavbe, ktorá netvorí príslušenstvo k hlavnej 
stavbe, 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"),chatky, ktoré nie sú stavbou. 
 
(11) Obec poplatok na základe písomnej žiadosti zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré 
poplatník obci preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo sa zdržiaval  mimo 
trvalého pobytu alebo v zahraničí. Ako hodnoverný doklad pre poskytnutie úľav sa uznáva : 
a)potvrdenie o návšteve školy, 
b)potvrdenie o ubytovaní (internát, ubytovňa), 
c)potvrdenie od zamestnávateľa o pracovnom pomere v zahraničí 
d)potvrdenie o prechodnom pobyte. 
V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 
predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. 
 
(14) Žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku v určenom období okrem odseku 15 písm. 
a) podáva poplatník obci písomne najneskôr do 31. marca v príslušnom roku.  
Na neskôr doručené žiadosti o zníženie poplatku správca dane nebude prihliadať. V žiadosti 
uvedie dôvod, pre ktorý žiada poplatok znížiť. K žiadosti je potrebné priložiť doklady, ktoré 
hodnoverne preukazujú dôvody, pre ktoré poplatník žiada znížiť poplatok podľa 
predchádzajúcich odsekov. Jednotlivé druhy zníženia poplatku nie je možné uplatniť súčasne 
a je možné ich uplatniť len jedenkrát ročne. 
 
 
 
 
 



ČASŤ ŠTVRTÁ 
Článok 15 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní, 
poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov a zákon č. 563/2009 Z. z. . o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
(2) Na tomto dodatku k VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi dňa 
13.12.2013 uznesením č. 198. 
(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
Krásna Ves. 
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2014. 
 

 
V Krásnej Vsi, dňa 13.12.2013 
 
 
 
 

                         Ing. Milan Došek  

                      starosta obce 

 
 

 


