
 

Obec Jedľové Kostoľany v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 

písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení 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    v y d á v a     

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JEDĽOVÉ KOSTOĽANY 

č.  3/2019 zo dňa 12.12.2019 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

na území obce Jedľové Kostoľany 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady sú ustanovené v § 77 až 83 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 

Základné ustanovenie 

 

  Obec Jedľové Kostoľany týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. januára 2020 miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

§ 3 

Predmet úpravy VZN 

 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 

83 zákona č. 582/2004 Z. z.. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, 

b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku, 

c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

 

3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

 

§ 4 

Sadzby poplatku 

 

1. Obec Jedľové Kostoľany stanovuje sadzbu poplatku 0,04919 eur za osobu a kalendárny deň.  

2.  U platiteľov poplatku, vlastníkov  nehnuteľností v obci, ktorá nie je trvalo obývaná sa 

stanovuje poplatok tak, že tento sa uhradí za nehnuteľnosť a kalendárny rok v čiastke 18 eur 

bez ohľadu na počet osôb, ktorými bude nehnuteľnosť počas roka využívaná. 

3. Obec Jedľové Kostoľany určuje hodnotu koeficientu 1. 



4. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania bude platiť poplatok 

ako  súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa 

dennej produkcie komunálnych odpadoch podľa § 79 ods. 4 písm. a), vynásobený 

koeficientom určeným obcou. 

5. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez škodlivín sa stanovuje vo výške 0,05 € za 1 

kg odpadu. 

 

§ 5 

Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 

 

1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé 

zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia.  

 

2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné        v 

lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

 

 

§ 6 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri stavebnom odpade 

 

1. Poplatník za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín  uhrádza správcovi dane,            

t.j. poverenému zamestnancovi obce v hotovosti pri odovzdaní drobného stavebného odpadu, 

o čom sa poplatníkovi následne vydá doklad o jeho zaplatení. Poplatok za drobný stavebný 

odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na dočasné uloženie na 

zbernom mieste určenom obcou.  

 

§ 7 

Vrátenie poplatku 

 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak 

mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie 

podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti: 

a. poplatník predloží žiadosť o vrátenie poplatku (príloha č. 2 k VZN) s doložením 

potvrdenia o zaplatení poplatku v inej obci na základe zmeny trvalého alebo prechodného 

pobytu ( s uvedením mena a priezviska, dátumu od kedy je vyrubený poplatok), 

b. pri úmrtí poplatníka je potrebné doložiť žiadosť o vrátenie poplatku (príloha č. 2 k VZN) 

spolu s úmrtným listom. Žiadosť predkladá jeden z poplatníkov s trvalým pobytom 

a žijúci v jednej domácnosti, alebo zástupca, 

c. pri ukončení alebo prerušení podnikania, zmeny sídla, alebo prevádzkarne, je potrebné 

doložiť žiadosť o vrátenie poplatku (príloha č. 2 k VZN) a právoplatné doklady zo 

živnostenského alebo obchodného registra. 

3. Ak niektorý doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 

potrebné doložiť aj jeho preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. 

 

 

 



§ 8 

Zníženie poplatku 

 

1. Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na 

zníženie poplatku, predloží písomnú žiadosť „Príloha č. 1 k VZN č. 3/2019“  a podklady 

preukazujúce, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na 

území obce.  

a) Podkladmi pre zníženie poplatku o 50 % pre študentom študujúcich mimo miesta trvalého 

pobytu sú: 

a. údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenie žiaka alebo 

študentka ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republika, údaje 

slúžia na vyžiadanie potvrdenie, 

b. potvrdenie o návšteve školy  v zahraničí, 

c. potvrdenie o ubytovaní na internáte, 

d. príp. iné doklady v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na zníženie 

poplatku.   

b) Podkladmi pre zníženie poplatku o 50 % obyvateľom pracujúcich v zahraničí mimo 

trvalého pobytu 

a. potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom 

o ubytovaní,  

b. pracovné povolenie alebo povolenie o pobyte na území iného štátu. 

c. prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na 

zníženie poplatku 

2. Poplatok sa zníži tým poplatníkom s trvalým alebo prechodným pobytom v obci, ktorí sa 

časť roka zdržiavajú mimo územia obce a preukážu sa uhradením poplatku za odpad v mieste 

v ktorom sa zdržiavajú. Poplatok sa zníži alikvotnou časťou, podľa počtu dní, ktoré poplatník 

zaplatil na inom mieste. 

a. Podkladmi je: 

 doklad o úhrade  

 rozhodnutie o vyrubení poplatku 

3. Ak niektorý doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 

potrebné doložiť aj jeho preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. 

  

§ 9 

Odpustenie poplatku 
 

1. Obec na základe písomnej žiadosti podľa „Prílohy č. 1 k 3/2019“ poplatok odpustí za 

obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 

dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Jedľové 

Kostoľany. 

2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 

počet dní pobytu poplatníka mimo obce Jedľové Kostoľany, a to najmä : 

a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 

b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou, 

c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou 

d) potvrdenie o pobyte v zahraničí 

e) potvrdenie o platení poplatkov a daní v zahraničí 

 



3. Poplatok sa odpustí tým poplatníkom s trvalým alebo prechodným pobytom v obci, ktorí sa 

celý rok zdržiavajú mimo územia obce a preukážu sa uhradením poplatku za odpad v mieste 

v ktorom sa zdržiavajú.  

a. Podkladmi je: 

 doklad o úhrade  

 rozhodnutie o vyrubení poplatku 

4. Ak niektorý doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 

potrebné predložiť aj jeho preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. 

 

§ 10 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Jedľové Kostoľany č. 2/2018 z 30.11.2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Jedľové Kostoľany. 

 

§ 11 

Záverečné ustanovenie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jedľové Kostoľany sa na tomto všeobecne záväznom 

nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo na 

svojom 9. riadnom zasadnutí dňa 12.12.2019 uznesením č. 62/2019. 

 

§ 12  

Účinnosť 

 

   Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

 

 

      Dušan Kazimír 

   starosta obce 

 

• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jedľové Kostoľany  o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jedľové Kostoľany bol vyvesený na 

pripomienkovanie na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce : 

dňa: 27.11.2019 

• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jedľové Kostoľany o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jedľové Kostoľany bol zvesený z 

úradnej tabule obce a internetovej stránky obce: 

dňa: 11.12.2019 

• Všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany č. 3/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jedľové Kostoľany bolo po jeho 

schválení Obecným zastupiteľstvom v Jedľových Kostoľanoch vyvesené na úradnej tabuli obce 

a internetovej stránky obce : 

dňa: 13.12.2019. 

• Všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany č. 3/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jedľové Kostoľany bolo zvesené z 

úradnej tabule obce: 

dňa: 30.12.2019. 



Príloha č. 1 k VZN č. 3/2019 

 

Meno a priezvisko: ............................................................................................................................ 

Adresa bydliska: ................................................................................................................................ 

Predchádzajúce bydlisko (uviesť len pri zmene pobytu): .................................................................. 

 

Obec Jedľové Kostoľany 

Jedľové Kostoľany 297 

951 96 Jedľové Kostoľany 

 

 

V Jedľových Kostoľanoch, .................... 

 

Vec: Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 

20...1 

 

 

 

Žiadam o zníženie / odpustenie1  miestneho poplatku za komunálny odpad z dôvodu, že : 

 

a) sa v určenom období dlhodobo zdržiavam mimo obce, v mieste prechodného pobytu 

b) sa v určenom období dlhodobo zdržiavam v zahraničí (študijný alebo pracovný pobyt) 

c) mám v určenom období pobyt na internáte alebo priváte 

 

Meno, priezvisko a dátum narodenia osôb, ktorých sa zníženie alebo odpustenie týka : 

1)____________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________________________ 

 

_________________________ 

vlastnoručný podpis poplatníka 

 

1. Nehodiace sa prečiarknuť 

 

V súlade s VZN č. 3/2019 je nutné priložiť podklady – aktuálne hodnoverné doklady, potvrdenia 

od príslušných inštitúcií : 

 

 údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenie žiaka alebo 

študentka ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republika, údaje slúžia 

na vyžiadanie potvrdenie, 

 potvrdenie o návšteve školy  v zahraničí 

 potvrdenie o ubytovaní na internáte 

 príp. iné doklady v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na zníženie poplatku   

 potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,  



 pracovné povolenie alebo povolenie o pobyte na území iného štátu. 

 prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na zníženie 

poplatku 

 potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 

 potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou, 

 potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou 

 potvrdenie o pobyte v zahraničí 

 potvrdenie o platení poplatkov a daní v zahraničí 

  súčasťou inojazyčného dokladu je preklad do slovenského jazyka 

 doklad o úhrade poplatku za odpad z inej obce alebo mesta 

 rozhodnutie o vyrubení poplatku 

 

Doklady ktoré sú predložené podčiarknite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 k VZN č. 3/2019 

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

Obec Jedľové Kostoľany  

Jedľové Kostoľany 297 

951 96 Jedľové Kostoľany 

 

 

V Jedľových Kostoľanoch, .................................. 

 

VEC: 

Žiadosť o vrátenie preplatku 

 

Dolupodpísaný/á ................................................................., r.č./IČO: ............................................. 

bytom...........................................................................................................................................Vás 

týmto žiadam o vrátenie preplatku dane/poplatku za ................................................................... 

Poplatok  bol uhradený dňa ....................... v hotovosti z pokladne, prevodom z účtu alebo 

poštovým peňažným poukazom. 

 

 

 

 

        Podpis žiadateľa 

 

Prílohy:  

- úmrtný list 

- potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci 

- právoplatné doklady zo živnostenského alebo obchodného registra. 

 

Doklady ktoré sú predložené podčiarknite. 

 


