
                                                            
  
                 Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č. 2/2019, 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch podľa § 11 ods. 4 písm. e)  zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) ukladá a určuje s účinnosťou 
od 1. januára 2020 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
§ 2 

Predmet poplatku 
 
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 
Nevidzany.  

                                                                     § 3 
Sadzba poplatku a hodnota koeficientu 

 
1. Sadzba poplatku je stanovená na 0,0548 eura za osobu a kalendárny deň. 
2. Hodnota koeficientu pre určenie produkcie komunálnych odpadov je 1. 

 
§ 4 

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 
 
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe jeho písomnej žiadosti, ak mu 
v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok a preukáže splnenie podmienok 
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.  
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:  
          a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods.2 zákona  
              č. 582/2004 Z. z. – musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napríklad: zrušenie trvalého  
              pobytu, resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti, zrušenie  
              prevádzky a podobne). 
         b) poplatník musí mať preplatok na poplatku a zároveň nesmie byť dlžníkom Obce Nevidzany. 
 

§ 5 
Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník 

predložiť pri znížení poplatku 
 
Obec poplatníkovi poplatok zníži o 50% z celkovej ročnej sadzby poplatku, ak poplatník obci 
preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku a predloží podklady, ktorými preukáže, že sa 
viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce. Podklady je potrebné obci 
predložiť v písomnej podobe do 28. februára bežného roka.  
Podklady pre zníženie poplatku sú:  
 
a) študenti, ktorí sú ubytovaní na internáte, ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti – je potrebné 
priložiť potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo ubytovni, študenti, ktorí sú počas štúdia 
ubytovaní na priváte prinesú a nájomnú zmluvu prípadne preukážu iný spôsob ubytovania 
v mieste štúdia.  
 
b) občania, ktorých práca si vyžaduje ubytovanie mimo miesta trvalého bydliska - doklad od  
zamestnávateľa v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že zamestnanec vykonáva prácu vyžadujúcu si 
ubytovanie mimo miesta jeho trvalého pobytu  
 



§ 6 
Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník 

predložiť pri odpustení poplatku 
 
Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok odpustí, ak poplatník obci preukáže 
splnenie podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady, ktorými obci preukáže, že sa 
viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území obce. 
Podmienky a podklady k písomnej žiadosti pre odpustenie poplatku sú:  
 
a) občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce a zároveň majú prechodný pobyt evidovaný na  
území Slovenskej republiky  –  doklad o zaplatení poplatku na celé zdaňovacie obdobie,    
 
d) občania, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody - potvrdenie nápravno-výchovného              
zariadenia o výkone trestu odňatia slobody,   

e) občania, ktorí sú umiestnení v zariadení poskytujúcom sociálne služby - potvrdenie zariadenia 
poskytujúceho sociálne služby.  

b) občania, ktorí sa zdržujú v zahraničí počas celého zdaňovacieho obdobia  – doklad, ktorý oprávňuje 
poplatníka na pobyt v zahraničí, alebo pracovnú zmluvu z ktorej je zrejmé miesto výkonu jeho práce, 
alebo iný doklad z ktorého je zrejmé že poplatník sa počas celého zdaňovacieho obdobia zdržia 
v zahraničí,  alebo čestné prehlásenie poplatníka prípadne osoby, ktorá za poplatníka prevzala 
poplatkovú povinnosť o tom, že poplatník sa počas celého zdaňovacieho obdobia zdržiava v zahraničí 
s uvedením aj dôvodu pobytu. 
 

§ 7 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Nevidzany č.3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Nevidzany č. 5/2012 z 14.12.2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavené odpady v znení neskorších predpisov, Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Nevidzany č.1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Nevidzany č. 5/2012 z 14.12.2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavené odpady a v plnom znení SIEDMA ČASŤ  Všeobecne 
záväzného nariadenia obce Nevidzany č. 5/2012 z 14.12.2012 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady. 
 

§ 8 
Účinnosť 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nevidzanoch 
dňa 27. novembra 2019 a nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2020. 
                                                                                                                     
                                                                                                                     
 
                                                                                                                      Kristína Bónová 
                                                                                                                        starostka obce 
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