
Obec Pribeník v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších  predpisov a  ustanoveniami §  2  ods.  2 a  §  77 - §  83 zákona NR  SR
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 PRIBENÍK
č. 2/2014

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Čl. I
Predmet úpravy

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením obce Pribeník ako  správca  dane 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 (ďalej len zákon) určuje od 1. januára 2015
pre územie obce Pribeník sadzby a ďalšie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok).

2. Toto  nariadenie vymedzuje aj práva a povinnosti fyzických  osôb,  právnických  osôb,  občanov, správcov
nehnuteľností  a ostatných  pôvodcov komunálnych  odpadov  a drobných  stavebných odpadov vo
vzťahu k poplatku.

3. Základné ustanovenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
uvedené v desiatej časti cit. zákona.

Čl. II Správa
poplatku

1. Správcom poplatku je obce Pribeník a  správu  poplatku vykonáva Obecný úrad  v Pribeníku
(ďalej aj „obec“ alebo „správca“).

2. Obec ustanovilo, že  spoplatňovacím obdobím je kalendárny rok a zaviedlo pre  poplatníkov
systém separovaného zberu pre fyzické osoby.

Čl. III
Predmet poplatku

1. Miestny poplatok za komunálne  odpady a  drobné stavebné odpady (ďalej  len  „poplatok“  ) sa
platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce.

Čl. IV
Poplatník

1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obci 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, pozemok  v zastavanom území obce  okrem lesného pozemku  a  pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť “),
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.

2. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) tohto VZN v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) tohto VZN



v  obci  trvalý pobyt alebo  prechodný pobyt  a súčasne je oprávnená užívať alebo  užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti
obce.

3. Poplatníkom  nie je osoba,  ktorej  oprávnenie užívať  nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c)  užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich  z pracovnoprávneho  vzťahu alebo  iného
obdobného  vzťahu  s  poplatníkom  nehnuteľnosť, ktorú  má právo  užívať alebo  ju  užíva  aj
poplatník, alebo
d)  v  nehnuteľnosti,  ktorú  má poplatník  právo užívať alebo  ju  užíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje
len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

Čl. V
Platiteľ poplatku

1. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obce vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo
ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený
spoluvlastníkmi, ak  s výberom  poplatku zástupca  alebo  správca súhlasí  (ak  nedošlo  k  určeniu
zástupcu alebo  správcu, mesto  určí  spomedzi  vlastníkov alebo  spoluvlastníkov zástupcu,  ktorý
poplatok pre obec vyberie),
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

Čl. VI
Vznik poplatkovej povinnosti

1. Poplatková povinnosť vzniká dňom,  ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 1. Čl. IV. tohto
VZN.

Čl. VII
Sadzby poplatku a určenie poplatku

1. Obec Pribeník  stanovuje paušálny poplatok pre fyzickú  osobu,  ktorá má v  obci  trvalý pobyt
alebo  prechodný pobyt alebo  ktorá má na území  obce oprávnenie užívať alebo  užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie.

2. Základná sadzba paušálneho  poplatku za jednu  osobu  a deň  je 0,01397 €.
Ročná sadzba poplatku na jednu osobu je 5,10 €.

3. Sadzba miestneho poplatku pre fyzické osoby, ktoré nie sú prihlásené na trvalý alebo prechodný
pobyt, ale vlastnia a nepravidelne užívajú  nehnuteľnosti  na území obce ( rodinný dom,
rekreačný domček, rekreačná chata ) je 0,0231 €/deň t.j. 8,40 €/rok.

4. Sadzba miestneho poplatku za fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu podnikateľa, ktorá je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania, alebo na iný účel
ako na podnikanie je pre :
· 463,3200 €/rok pre 1100 l zbernú nádobu
·   52,4880 €/rok pre 120 l zbernú nádobu
- 38,40 €/t vývoz za veľkoobjemový kontajner + cena za dopravu a manipuláciu dohodnutá
zmluvne obcou a prevádzkovateľom skládky odpadov.



Čl. VIII
Platenie poplatku

1. Poplatok vyrubí správca poplatku každoročne platobným výmerom na príslušný kalendárny rok.
Poplatok  sa platí  naraz do výšky 30,00 € u fyzických  osôb a 165,00 € u právnických  osôb
v  termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak celková  ročná výška
poplatku je viac  ako  30,00 € u fyzických  osôb  a 165,00 €  u právnických  osôb, správca stanoví
platenie  v dvoch  splátkach
v termínoch:
1.   splátka do  15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
2.   splátka 31. augusta.

2.  Poplatok  sa platí  na účet obce - správcu  poplatku  prevodným príkazom,  poštovou  poukážkou
alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Pribeníku najneskôr v lehote splatnosti, ktorá
je uvedená na výmere. V prípadoch bezhotovostnej  úhrady je platiteľ  povinný uviesť aj
identifikačné symboly podľa platobného výmeru.

3. Ak poplatník neposkytne potrebné údaje pre stanovenie poplatku, správca vyrubí poplatok podľa
jemu známych údajov v čase vydania platobného výmeru.

4. Ak správca poplatku sám alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený
v nesprávnej výške,  alebo  že  nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na  zmenu  výšku  poplatku,
upraví obec výšku poplatku.

Čl. IX
Zníženie poplatku

1. Obec Pribeník vypočítaný poplatok vynásobí koeficientom 0,3:
a) pre študentov denného štúdia, ktorí študujú mimo obce Pribeník s výnimkou  denne

dochádzajúcich,  preukazujúcim  dokladom  je potvrdenie o návšteve školy za príslušný
školský rok resp. doklad o poskytnutí ubytovania ( internátny preukaz)

2. Obec Pribeník poplatok zníži o pomernú čiastku :
a) osobám  vo výkone trestu,  preukazujúcim  dokladom  je potvrdenie o umiestnení

v predmetnom zariadení
b) osobám dlhodobo hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach,
c) osobám, ktoré majú zrušenú  alebo  pozastavenú podnikateľskú činnosť,  preukazujúcim

dokladom  je  rozhodnutie o zrušení alebo  pozastavení  podnikateľskej činnosti resp.
zrušenie prevádzky,

d) za osoby, ktoré zomrú na základe žiadosti pozostalej osoby s predložením úmrtného listu.

Čl. X
Odpustenie poplatku

1. Pre dlhodobo  neprítomné osoby žijúce v zahraničí  sa poplatok  nevyrubí,  preukazujúcim
dokladom je potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie  o návšteve  školy,  pracovné  povolenie
alebo potvrdenie o povolení pobytu na území iného štátu, doklad o sobáši v zahraničí a pod.

2. Pre dlhodobo neprítomné osoby, ktoré majú prechodné bydlisko mimo obce Pribeník na území
SR sa  poplatok nevyrubí,  preukazujúcim dokladom je  potvrdenie  o prechodnom pobyte  v inej
obci alebo meste a  súčasne  potvrdenie  o zaplatení poplatku za komunálne odpady v mieste
prechodného pobytu.

3. Pre deti, ktoré sa narodia v mesiaci december kalendárneho roka sa poplatok nevyrubí.

Čl. XI
Ohlásenie, uplatnenie zníženia poplatku resp. odpustenia poplatku



1. Poplatník je  povinný ohlásiť správcovi poplatku  na Obecný úrad v Pribeníku najneskôr do
jedného  mesiaca vznik, zánik alebo zmenu  poplatkovej  povinnosti, ako aj zmenu  všetkých
skutočností, ovplyvňujúcich výšku poplatku spolu s potrebnými dokladmi.

2. Nárok na zníženie poplatku resp. odpustenie poplatku podľa stavu platného k 1.1. bežného roka
je poplatník povinný preukázať do 31. januára bežného roka.

3. Neuplatnenie nároku  na zníženie poplatku resp. odpustenie poplatku  v stanovenej  lehote má za
následok zánik úľavy na poplatku v príslušnom kalendárnom roku.

4. V prípade, že  poplatníkovi vznikne  nárok na viac možností zníženia  poplatku  súčasne podľa
tohto VZN,  priznáva sa iba jedna možnosť zníženia poplatku, finančne najvýhodnejšia pre
poplatníka.

5. Úľavu si poplatník písomnou žiadosťou uplatňuje spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú zníženie
alebo odpustenie poplatku. Správca určuje za uznateľné doklady s uvedením doby platnosti alebo
pôsobenia:
a) potvrdenie cudzineckej polície príslušného štátu  súčasne s  potvrdením zamestnávateľa

alebo odberateľa práce, služby alebo s potvrdením agentúry,
b) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
c) potvrdenie oprávneného orgánu, že poplatník dlhodobo a nepretržite pôsobí v zahraničí,
d) potvrdenie poisťovne, že osoba je zdravotne poistená pre pobyt v cudzine,
e) potvrdenie o návšteve školy mimo mesta súčasne s potvrdením o ubytovaní poplatníka,
f) potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby z príslušného obecného úradu
g) potvrdenie o ústavnom liečení alebo hospitalizácii,
h) vo výnimočných  prípadoch  sa dá  doklad  nahradiť čestným prehlásením,  ak nie je možné

predložiť potvrdenie s uvedením dôvodu nemožnosti získať platné potvrdenie,
i) potvrdenie o zrušení živnosti, podnikania, prevádzky.

Čl. XII
Zrušovacie ustanovenia

1. Dňom  účinnosti  tohto Všeobecne záväzného nariadenia  obce Pribeník o miestnom  poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje VZN o miestnom  poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo  dňa 11.12.2013 ktoré nadobudlo  účinnosť
1.  januára 2014.

Čl. XIII
Účinnosť

1. Toto  nariadenie bolo prijaté  uznesením Obecného zastupiteľstva v  Pribeníku  dňa 1.12.2014
pod č. 42/12/2014.
2. Všeobecne záväzne nariadenie obce Pribeník o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady dani z nehnuteľnosti nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Schválené VZN:
Vyvesené: 2.12.2014
Zvesené:

Zverejnené na internetovej stránke obce:
www.pribenik.sk

..........................................
Pavol Fulop

starosta obce

www.pribenik.sk



