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DODATOK č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE OČKOV Č. 5 / 2013 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Očkov. 

 

      § 1 

             Základné ustanovenie  

( 1 ) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len poplatok ) 

okrem elektroodpadov, biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

a odpadov z obalov a neobalových výrobkov – papier, plasty, sklo, kovy. 

( 2 ) Miestny poplatok za komunálne odpady okrem elektroodpadov, biologicky 

rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadov z obalov a neobalových 

výrobkov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na územní 

obce Očkov. 

      § 2 

     Sadzba poplatku 

( 1 ) Sadzba poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby je 0,0767 za osobu na 

kalendárny deň, t. j. 28,00 € na osobu a rok. 

 ( 2 ) Sadzba poplatku za komunálne odpady pre právnické osoby a podnikateľov je 0,09041 

za 1 liter komunálnych odpadov 

pre zberné nádoby s objemom 110 l  - 33 €  za rok; 

pre zberné nádoby s objemom 240 l – 60 € za rok. 

 

      § 3 

     Vrátenie poplatku 

( 1 ) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie nasledovných 

podmienok: 

a) zánik trvalého alebo prechodného pobytu v obci, 

b) zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na 

podnikanie, 

c) zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

Obec poplatok alebo jeho pomernú časť vráti poplatníkovi na základe žiadosti, ale iba 

v prípade, že poplatník nemá nedoplatky voči obci. Obec nevráti preplatok nižší ako 3 eurá. 



       

§ 4 

    Zníženie a odpustenie poplatku 

( 1 ) Obec poplatok zníži na polovicu; t. j. 14 € na základe podkladov určených v bode 2 tohto 

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

území obce. Odpustiť poplatok sa môže len v prípade, že poplatník sa nezdržiaval na území 

obce počas celého roka, tiež podložené podkladmi uvedenými v bode 2 tohto paragrafu. 

( 2 ) Podkladmi pre odpustenie sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet 

dní pobytu poplatníka mimo obce: 

- Potvrdenie zamestnávateľa 

- Potvrdenie o ubytovaní 

- Potvrdenie o návšteve školy 

- Potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu 

- Potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti 

- Potvrdenie zariadenia sociálnych služieb (dom zariadenia sociálnej starostlivosti) 

V prípade, že doklad nie je v slovenskom  alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 

predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť 

čestným vyhlásením poplatníka. 

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31. 12. 

príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto nepredloží príslušné doklady, 

nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

      § 5 

     Záverečné ustanovenia 

( 1 ) Toto VZN prijalo Obecné zastupiteľstvo v Očkove dňa 15. 12. 2020 uznesením číslo  

64 / 8 / 2020.  

( 2 ) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 

 

 

 

 

        Miroslav Beňovič 

                     starosta obce 

 


