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Obecné zastupiteľstvo obce  Priepasné  na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d), e), 

g) zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a zákona  č.  582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   

komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov    v  y  d  á  v  a   

pre   územie  obce Priepasné toto 

 

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 
 
                                                   č. 7/2019 
  

 o  mies tnom popla tku za  komunálne  odpady  a  drobné  s tavebné  

odpady  na  území  obce  Pr iepasné  

 

§ 1 

Poplatok za komunálne  

a drobné stavebné odpady 

 

(1) Obec určuje sadzby poplatku za odpad v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona o miestnych 

daniach, takto: 

a) pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má, alebo bude mať v obci Priepasné trvalý 

pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce Priepasné oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť  a pre právnické osoby a podnikateľov nezapojených do množstvového 

zberu komunálneho odpadu určuje sadzbu poplatku: 0,0570 €/osoba/kalendárny deň 

b) pre právnické osoby a podnikateľov zapojených do množstvového zberu komunálneho 

odpadu určuje  sadzbu poplatku: 0,0465 €/liter alebo dm3 komunálnych odpadov  

c) Pre množstvový zber drobných stavebných odpadov obec určuje sadzbu poplatku 0,015 € za 

kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

 

§ 2 

Vrátenie poplatku 

 

(1) Obec Priepasné podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach  vráti poplatok alebo jeho 

pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho 

obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, ktoré 

obec ustanovuje takto :  

 

Spolu s oznámením zániku povinnosti platiť poplatok podaným v zmysle § 80 ods. 2 zákona 

o miestnych daniach, t.j. do 30 dní od zániku povinnosti platiť poplatok  predloží : 



 

 3 

 

a) poplatníkovi skončí trvalý pobyt v obci Priepasné, 

spôsob preukázania: podané oznámenie podľa §80 zák. č. 582/2004 Z. z., písomné oznámenie 

o ukončení trvalého pobytu na území obce Priepasné, alebo zmeny trvalého pobytu mimo 

obec Priepasné, kópia úmrtného listu (pri fyzických osobách, za ktoré prebral povinnosti 

poplatníka jeden z členov spoločnej domácnosti), 

b) poplatníkovi skončí prechodný pobyt v obci Priepasné, 

spôsob preukázania: podané oznámenie podľa §80 zák. č. 582/2004 Z. z., písomné oznámenie 

o ukončení prechodného pobytu na území obce Priepasné s potvrdením o prihlásení                   

sa na trvalý pobyt v inej obci – meste, kópia úmrtného listu (pri fyzických osobách, za ktoré 

prebral povinnosti poplatníka jeden z členov spoločnej domácnosti, 

c) poplatníkovi podľa § 1 ods. 1 písm. a) tohto VZN zanikne oprávnenie užívať nehnuteľnosť       

na území obce Priepasné, 

spôsob preukázania: kópia kúpno-predajnej zmluvy alebo kópia rozhodnutia správy katastra 

o zápise vlastníckych práv do katastra nehnuteľností alebo podanie prílohy č. 1 tohto VZN  

alebo písomné oznámenie o zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce Priepasné,  

d) poplatník podľa § 1 ods. 1 písm. a) tohto VZN ukončí užívanie nehnuteľnosti na území obce 

Priepasné, 

spôsob preukázania: písomné oznámenie o ukončení užívania nehnuteľnosti na území obce 

Priepasné s listom vlastníctva ku ktorej mal poplatník vzťah, kópia úmrtného listu (pri 

fyzických osobách, za ktoré prebral povinnosti poplatníka jeden z členov spoločnej 

domácnosti), 

e) poplatníkovi podľa § 1 ods. 1 písm. b) tohto VZN zanikne oprávnenie užívať alebo prestane 

užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Priepasné na iný účel ako na podnikanie 

alebo na podnikanie. 

 

§ 3 

Zníženie a odpustenie poplatku  

 

(1) Obec Priepasné  v súlade s § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok odpustí                     

za  obdobie, za  ktoré poplatník  preukáže, že  sa viac ako 90  dní v zdaňovacom období  

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta, a to týmito podkladmi: 

 

a) ak ide o fyzickú osobu, ktorá sa zdržiava, alebo zdržiavala v zahraničí ( okrem poplatníkov, 

ktorí v zahraničí vykonávajú prácu v turnusovom režime), 

podklady na odpustenie: potvrdením o návšteve školy alebo pracovným povolením alebo  

povolením k pobytu alebo vízom alebo  

potvrdením od zamestnávateľa, prípadne agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí 

súčasne s dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí alebo potvrdením o úhrade 

dane z príjmu v zahraničí alebo  



 

 4 

potvrdením spoločenstva bytového domu (príp. OSBD alebo domového dôverníka) v mieste 

trvalého pobytu poplatníka o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu 

v zahraničí alebo  

b) ktorý sa nachádza v ústave na výkon trestu a odňatia slobody, 

             podklady na odpustenie: potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody, 

c) ktorý je vyhlásený za nezvestného, podklady na odpustenie: potvrdenie príslušného oddelenia 

policajného zboru o nezvestnosti, 

d) ktorý je v striedavej starostlivosti rodičov za obdobie, keď je v starostlivosti toho z rodičov, 

ktorý má trvalý pobyt mimo obce Priepasné, 

podklady na odpustenie: právoplatné rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti 

rodičov o dieťa a súčasne doklad preukazujúci platenie miestneho poplatku                      

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v inej obci, v ktorej má trvalý pobyt 

druhý z rodičov, 

e) ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu v prospech obce Priepasné 

na podporu plnenia jej úloh.  

 

(2)  Obec Priepasné v súlade s § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok zníži                        

za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku            

o 50% z poplatku 20,80 €/osoba/zdaňovacie obdobie, na poplatok 10,40 €/osoba/zdaňovacie 

obdobie, ak poplatník s trvalým pobytom:  

 

a)   je študentom dennej formy štúdia s miestom štúdia mimo Obce Priepasné, 

podklady na zníženie:  

- ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej 

republiky, na preukázanie statusu  žiaka alebo študenta  poskytne poplatník obci údaje                     

v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta,  

           - ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu  mimo územia Slovenskej           

             republiky na preukázanie statusu  žiaka alebo študenta  poskytne poplatník obci  

             potvrdenie o návšteve školy potvrdenie o návšteve školy a súčasne doklad      

            o prechodnom ubytovaní   mieste školy, 

 

b) ak sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania 

podklady na zníženie: potvrdenie zamestnávateľa  ( agentúry zamestnávania) 

o zamestnaní v danom zdaňovacom  období  s miestnom výkonu práce poplatníka mimo 

územie obce a potvrdením o ubytovaní alebo dokladom o prechodnom pobyte mimo 

územia obce kópia pracovnej zmluvy a súčasne doklad o prechodnom ubytovaní v mieste 

výkonu práce,     

c) je pracujúcim s výkonom práce v zahraničí v turnusovom režime, 

podklady na zníženie: najmä potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry o mieste a trvaní 

 výkonu práce v zahraničí alebo potvrdenie o mieste a trvaní pobytu v zahraničí alebo 

kópia pracovnej zmluvy s uvedením miesta a trvania výkonu práce v zahraničí alebo 

potvrdenie zamestnávateľa o mieste a trvaní výkonu práce v zahraničí alebo potvrdenie 

opatrovanej osoby o mieste a trvaní pobytu v zahraničí. 
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(3)  Obec Priepasné v poplatok zníži o 70% z poplatku 20,80 €/osoba/zdaňovacie obdobie,               

na poplatok 6,24 €/osoba/zdaňovacie obdobie, ak poplatník podľa § 1 ods. 1 písm. a) tohto 

VZN: 

 

a) ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne 

bezvládna fyzická osoba. Úľava bude poskytnutá len poberateľovi dávky, nie rodinným 

príslušníkom. Táto úľava sa poskytne maximálne dvom členom domácnosti. Úľava sa 

nevzťahuje na poberateľov dávky v nezamestnanosti.  

b) sa prechodne zdržuje v inej obci, alebo meste a uhrádza tam poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.  

 

§ 4  

Podrobnosti o elektronickej komunikácií  

 

Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ustanoví obec 

všeobecne záväzným nariadením  a uverejní ho na svojom webovom sídle. 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné dňa 

11.12.2019 uznesením číslo 101/2019 . 

(2) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne  záväzné 

nariadenie č. 4/2017 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2018 

(3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  01.01.2020. 

 

 

 

V Priepasnom dňa 12.12.2019 

 

 

 

          P e t e r   C z e r e 

                                                                                   starosta obce 

 


