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______________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej Vsi podľa § 11 ods. 4 pís. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 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 o miestnych daniach“) vydáva pre
obec Kostolná Ves toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kostolná Ves č. 3/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
1§
Základné pojmy
1 Komunálne odpady (ďalej len „KO" ) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby
alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z
nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad,
chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby
domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi
sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a
cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch
fyzických osôb.
2 V obci nie je zavedený množstvový zber KO.
3 Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzickú osobu, na ktoré nie je potrebne stavebne povolenie alebo ohlásenie stavby.
4 V obci je zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

§2
Poplatník
1.Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý 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,
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c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
2. Ak má osoba podľa odseku 1 písmeno a) tohto nariadenia v obci súčasne trvalý pobyt
a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1
písmena a) 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. Ak má osoba podľa ods. 1 pís. a) v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1 pís. c) fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu.
§3
Sadzba poplatku
Zdaňovacie obdobie je kalendárny rok.
Obec stanovuje sadzbu poplatku nasledovne:
Pre občanov s trvalým pobytom v obci:
a. 0,044 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. a)
( 0,044 x (365) počet kalendárnych dní v zdaňovacom období = 16,06 zaokrúhlené nadol
16,00 €) pre fyzickú osobu.
Pre chatárov a chalupárov:
b. 0,050 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. a)
( 0,050 x (365) počet kalendárnych dní v zdaňovacom období = 18,25 zaokrúhlené nadol
18,00 €) pre fyzickú osobu.
c. 0,031 € za jeden liter komunálnych odpadov pre poplatníka uvedeného
v § 3 ods. 1 pís. b) a c) pre každú ďalšiu 110 litrovú KUKA nádobu.
0,031 € x 110 litrov (KUKA nádoba) = 3,41 EUR/ jeden vývoz x počet vývozov
d. 0,030 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

§4
Určenie poplatku
Výška poplatku sa určuje:
1.
Pre poplatníka podľa § 3 písm. a) tohto nariadenia sa poplatok určí ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať
poplatník obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo
je oprávnený ju užívať.
2.
Pre poplatníka podľa § 3 písm. b) tohto nariadenia množstvový zber – ako súčin
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
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§5
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu, v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods.7 zákona o miestnych daniach aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods.
2 pís. b) alebo písm. c) zákona o miestnych daniach, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 80 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych
daniach.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď
tieto nastali.
§6
Vyrubenie poplatku
1. Obec Kostolná Ves vyrubuje poplatok každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín obec nevyrubuje
rozhodnutím. Uhrádza sa do pokladne obce v hotovosti.
§7
Vrátenie poplatku
Obec Kostolná Ves vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a ktorý preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
- na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti, a na základe
dokladov, ktoré preukazujú zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na území obce Kostolná
Ves, ktorú bol poplatník oprávnený užívať a v ktorej nemal evidovaný trvalý alebo prechodný
pobyt,
- na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti z dôvodu
ukončenia trvalého alebo prechodného pobytu v obci Kostolná Ves, pričom skončenie pobytu si
správca dane overí v evidencii obyvateľstva,
- na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti,
- na základe dokladov, ktoré preukazujú ukončenie podnikateľskej činnosti na území obce
Kostolná Ves.
Podkladom pre vrátenie poplatku je splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 80 ods. 2 zákona
č. 582/2004 Z. z.
§8
Zníženie poplatku
Na základe žiadosti poplatníka, ktorá bude doručená do 30.novembra zdaňovacieho obdobia
obdobia odo dňa rozhodnutia obec Kostolná Ves zníži poplatok o 8,00 € za rok ak poplatník
3

jednoznačne preukáže hodnovernými dokladmi, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
1. Študenti SŠ a VŠ mimo trvalé bydliska – aktuálne potvrdenie o návšteve školy formou
denného štúdia alebo aktuálne potvrdenie o prechodnom ubytovaní, prípadne aktuálne
potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO.
2. Občania pracujúci v zahraničí – potvrdenie o zamestnaní v zahraničí vzťahujúce sa na
zdaňovacie obdobie. Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku je potrebné
k dokladom doložiť aj jeho preklad do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad).
3.Občania dlhodobo pracujúci v SR (prípadne iných štátoch) mimo trvalého bydliska –
potvrdenie o zamestnaní alebo prechodnom ubytovaní mimo trvalého bydliska, alebo potvrdenie
o zamestnaní prípadne potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO (doklady
vzťahujúce sa na zdaňovacie obdobie).
4. Fyzické osoby, ktoré v obci nemajú trvalý pobyt ani prechodný pobyt a vlastnia nehnuteľnosti
slúžiace na bývanie.
Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, ako dlho sa poplatník v určenom období nezdržiaval
na území obce Kostolná Ves.
Vo výnimočných prípadoch je možné predložiť čestné vyhlásenie.
V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období , je
potrebné predložiť doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie.

§9
Odpustenie poplatku
Žiadosti o odpustenie poplatku v určenom období podáva poplatník obci písomne. V žiadosti
uvedie dôvod, pre ktorý žiada poplatok odpustiť. K žiadosti je potrebné priložiť doklady, ktoré
preukazujú skutočnosti, pre ktoré poplatník žiada odpustiť poplatok.
1. Obec poplatok odpustí v plnej výške poplatníkovi uvedenému v §3 ods. 1 písm. a) tohto
nariadenia a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a ktorá:
a) sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého určeného obdobia mimo územia obce –
potvrdenie o výkone trestu,
b) je umiestnená v domove alebo ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení
počas celého určeného obdobia mimo územia obce – potvrdenie o umiestnení v domove alebo
v obdobnom zariadení,
c) je prihlásená na prechodný pobyt v inej obci – aktuálne potvrdenie miestnej samosprávy
o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO v mieste prechodného pobytu. (trvalý pobyt v obci
Kostolná Ves).
d) je prihlásená na trvalý pobyt v inej obci – aktuálne potvrdenie úradu miestnej samosprávy
o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO na základe trvalého pobytu ( prechodný pobyt
v obci Kostolná Ves).
e) občania dlhodobo (celoročne) pracujúci v SR (prípadne iných štátoch) mimo trvalého
bydliska – potvrdenie o zamestnaní alebo prechodnom ubytovaní mimo trvalého bydliska, alebo
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potvrdenie o zamestnaní prípadne potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO
(doklady vzťahujúce sa na zdaňovacie obdobie).
V prípade, že podmienky na odpustenie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom
období, je potrebné predložiť doklady na odpustenie poplatku za každé zdaňovacie obdobie.

2. Obec oslobodí od poplatku:
a) deti narodené v priebehu roka
§ 10
Platenie poplatku
Poplatník môže poplatok zaplatiť bezhotovostne prevodom z účtu na určený účet obce, alebo
priamo v pokladnici obecného úradu. Poplatník je povinný každú platbu poplatku označiť
prideleným variabilným symbolom.
§ 11
Platenie poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín
Poplatník je povinný po odovzdaní drobného stavebného odpadu v zariadení na to určenom
zaplatiť podľa určeného množstva poplatok za drobný stavebný odpad okamžite do pokladne
správcovi tohto poplatku. Poplatok sa nevyrubuje rozhodnutím.
§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2015 zo dňa 16.12. 2015.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Kostolnej Vsi dňa 15.12. 2016 uznesením č. 68/2016
V Kostolnej Vsi 15.11. 2016
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Vyvesené dňa: 15.11. 2016
Zvesené dňa: 10.12. 2016
Svoje pripomienky k tomuto návrhu VZ N môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr
do 30.11.2016 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade
v Kostolnej Vsi, pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť novy text alebo odporučiť
úpravu textu, a to doplnenie, zmenu. vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z
pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Mgr. Mária Žofčinová
Starostka obce
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