
Návrh 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2022  o  poplatku za komunálne odpady 

a  drobné stavebné odpady 
                                                              

 

Obec Dubovica  v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 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 

 

§ 1 

Základné ustanovenia 

    

  1.  Obecné zastupiteľstvo v Dubovici  podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.z. o  

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 

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

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  z a v a d z a  s účinnosťou od  

1.  januára 2023 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok“). 

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

poplatkov na území obce Dubovica. 

 

 

Článok 1 

POPLATOK 

 

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

obce.  

 

Článok 2 

SADZBA POPLATKU 

 

 

1. Sadzba poplatku pre fyzickú osobu   :  

- 17,00  / ročne   (0,04657/deň) 

 

2.Sadzba poplatku za  nevážený množstvový zber  pre fyzickú osobu,  ktorá nemá v obci 

trvalý pobyt a  je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 

na iný účel, ako na podnikanie  a v danej nehnuteľnosti  (v rodinnom dome, alebo chate) nie je 

prihlásená žiadna osoba na trvalý, alebo prechodný pobyt: 

- 0,0200 € / liter  za smetnú nádobu  120 l /6 vývozov ročne     

 

3.Sadzba poplatku za  nevážený množstvový zber pre fyzickú osoby, ktorá  má 

z nehnuteľnosti iné príjmy a právnické osoby: 

- 0,0300 € / liter za smetnú nádobu  120 l   / 18 vývozov ročne     

 

4. Sadzba poplatku za vážený množstvový  zber DSO bez obsahu škodlivín  

- 0,03 € / l kg   poplatník   zaplatí tento poplatok do pokladne obce  po odovzdaní drobného  

   stavebného odpadu na  zbernom mieste. 

 

Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

 

 



 

 

ZBERNÉ  MIESTO 

 

Pre vlastníka nehnuteľnosti, ktorý nemá v obci trvalý pobyt  a je oprávnený užívať, alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce a v  rekreačnej oblasti  obec určuje na 

zber komunálneho  triedeného odpadu zberaných do vriec, alebo smetných nádob  zberné 

miesto:  Dubovica - Horný koniec. 

 

Drobný stavebný odpad  poplatník  podľa § 77 ods. 2 zákona odovzdá odpad bez obsahu  

škodlivín na miesto určené obcou. 

 

 

Článok 3 

 

VRÁTENIE, ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU 

 
1. Správca dane zníži poplatok o 50 % osobe, ktorá preukáže danú skutočnosť, že sa viac ako 90 

dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiavala na území obce. 

  

2. Správca dane poplatok odpustí osobe, ktorá preukáže danú skutočnosť, že sa počas celého  

zdaňovacieho obdobia na území obce nezdržiava.  

 

Doklady preukazujúce danú skutočnosť k ods. 1 a 2:  

-  potvrdenie od zamestnávateľa, alebo agentúry, že  občan vykonáva prácu v zahraničí, alebo    

   mimo územia obce v turnusových intervaloch, alebo celoročne 

- kópia pracovnej zmluvy o vykonávaní práce v zahraničí, potvrdenie zo sociálnej poisťovne     

  (A1) o vykonávaní práce v zahraničí, pracovné povolenie a prehlásenie poplatníka, že sa    

  viac ako   90 dní, alebo 365 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce,  

- potvrdenie o ubytovaní v internáte, 

- doklad o ubytovaní v ubytovacom zariadení, byte, rodinnom dome  mimo obce a    

  zároveň potvrdenie  o zaplatení poplatku 

- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, 

- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody, 

- povolenie na pobyt mimo  územia SR, a prehlásenie poplatníka, že sa viac ako    

  90 dní, alebo 365 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce 

- potvrdenie o štúdiu v zahraničí.  
 

Predložené doklady  preukazujúce zníženie, alebo odpustenie poplatku zo zahraničia 

nemusia byť úradne overené. 

 

Správca dane poplatok odpustí poplatníkovi,  ktorý má na obci trvalý pobyt (bezdomovec):  
- ale dlhodobo sa zdržiava na neznámom mieste, mimo obce a v zahraničí,  

- za dieťa narodené v príslušnom kalendárnom roku po 1.9., 

 

Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy, alebo odpustenia. 

 

         (3) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 

povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej časti 

poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti  neoznámi. 

Doklady preukazujúce danú skutočnosť: 

- potvrdenie o zmene trvalého pobytu, 

- kópia úmrtného listu, 



- oznámenie o ukončení prevádzky. 

 

 

Článok 4 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

 

 (1) Na  VZN  č. 5/2022  o  poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady  

obce Dubovica  sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Dubovici dňa 09.12.2022 uznesením 

 č. :  

(2) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa ruší  Všeobecne  

záväzné nariadenie obce Dubovica  č.2/2021 o  poplatku za komunálne odpady a  drobné 

stavebné odpady zo dňa 10.12.2021. 

 (3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ladislav Timčo 

                                                                                                         starosta obce  


