
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka 

č. 6/2015 

o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ROVINKA 

č. 6/2015 

O MIESTNOM POLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE ROVINKA 

 

Obec Rovinka v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1  

zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ďalej 

len „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade s ustanovením § 83 a súvisiacimi 

ustanoveniami 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 (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto Všeobecne záväzné 

nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Rovinka (ďalej len „Všeobecne záväzné nariadenie“) 

v nasledovnom znení: 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia a predmet úpravy 

1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením obec Rovinka podľa ustanovenia § 11 

ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení v nadväznosti na § 83 zákona 

o miestnych daniach   z a v á d z a  pre územie obce Rovinka s účinnosťou od 1. 

januára 2016 miestny poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

(ďalej len „poplatok“). 

2. Základné náležitosti o poplatku, poplatníkovi a vzniku a zániku poplatkovej 

povinnosti sú ustanovené v § 77 až 83 zákona o miestnych daniach. 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania  

poplatku na území obce Rovinka, a to: 

a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, 

b) určenie poplatku, spôsobu platenia poplatku a splatnosť poplatku, 

c) stanovenie podmienok na vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

 

4. Pre účely nariadenia sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

 

5. Poplatníkom je osoba vymedzená v § 77 ods. 2 v spojení s ods. 4 zákona 

o miestnych daniach. 

 

6. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka 

môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. 

 



 

Článok 2 

Predmet a sadzba poplatku 

 

1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú 

na území obce Rovinka, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov 

pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského 

a reštauračného odpadu. 

2. Nakladanie s odpadmi v obci Rovinka je upravené Všeobecne záväzným 

nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Rovinka č.11/2013 zo dňa 13.12.2013. 

3. V obci Rovinka je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu s určenou 

sadzbou 0,0133 EUR / liter odpadu. Pri použití zberných nádob o objeme 120 l a 240 

l, je frekvencia vývozu jeden krát za dva týždne (26 za kalendárny rok). Pri objeme 

1100 l kontajnerov je frekvencia vývozu jeden krát za dva týždne (26 vývozov) alebo 

jeden krát za týždeň (52 vývozov) a v záhradkárskej oblasti s použitím frekvencie 

sezónneho vývozu. 

4. Ročný poplatok za odvoz komunálneho odpadu sa stanoví ako súčin frekvencie 

odvozu (26 alebo 52), sadzby za 1 liter odpadu a objemu zbernej nádoby, ktorú 

poplatník využíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov v obci.  

5. Uvedené sadzby platia pre fyzické aj právnické osoby. 

6. Obyvatelia – osamelo žijúci a dôchodcovia, ktorí žijú sami v jednej domácnosti 

a majú 120 l nádobu, sa môžu rozhodnúť pre vývoz odpadu jeden krát za mesiac (t.j. 

12 vývozov). V prípade takejto požiadavky je potrebné doložiť čestné prehlásenie 

obyvateľa, ktoré potvrdzuje počet osôb v domácnosti. 

7. Pôvodcovia odpadu, ktorí sú súčasne oprávnení užívať viac nehnuteľností, sú 

povinní platiť poplatok za každú nehnuteľnosť. 

 

Článok 3 

Oznamovacia povinnosť 

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia (t.j. kalendárny rok) 

oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej 

povinnosti a zároveň je povinný 

a) uviesť všetky identifikačné údaje v zmysle ustanovenia § 80 zákona ods. 1 

     písm. a) zákona o miestnych daniach, 

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré 



              odôvodňujú jeho zníženie alebo odpustenie. 

2. Zmeny skutočnosti rozhodujúcich na určenie poplatku a zánik poplatkovej 

povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 

dní odo dňa, keď tieto nastali. 

 

Článok 4 

Určenie poplatku a jeho splatnosť 

1. Poplatok sa v súlade s ustanovením § 79 zákona o miestnych daniach podľa 

objemu zberných nádob ustanovuje nasledovne: 

  

Sadzba 
poplatku 
(za liter) 

Objem 
nádoby            

(v litroch) 

Počet 
odvozov 
(za rok) 

Cena za 
vývoz 

(v EUR) 

Suma 
ročného 
poplatku 
(v EUR) 

 
Suma po 

zaokrúhlení 
(v EUR) 

0,0133 EUR 120 26 1,596 41,496 41,50 

0,0133 EUR 120 12 1,596 19,152 19,15 

0,0133 EUR 240 26 3,192 82,992 83,00 

0,0133 EUR 1100 26 14,630 380,380 380,40 

0,0133 EUR 1100 52 14,630 760,760 760,80 

 

2. Za drobný stavebný odpad odovzdaný na Zbernom dvore na Železničnej ulici 

v Rovinke (ďalej len „Zberný dvor“) sa stanovuje sadzba poplatku vo výške 0,05 

EUR/kg. Poplatok sa uhradí v hotovosti pri odovzdávaní drobného stavebného 

odpadu pracovníkovi obecného úradu vo vyhradených hodinách na Zbernom dvore 

oproti príjmovému pokladničnému dokladu. 

3. Poplatok sa v súlade s § 81 ods. 1 zákona o miestnych daniach  za zberné nádoby 

v bode 1. Tohto článku nevyrubuje a je splatný bez rozhodnutia do 31. marca 

príslušného kalendárneho roka. Poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, 

bezhotovostným prevodom na účet obce, alebo platbou v hotovosti do pokladne 

obecného úradu. 

4. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec určí 

pomernú časť poplatku, ktorá začína dňom vzniku poplatkovej povinnosti v trvaní až 

do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Poplatok je splatný do 30 dní od vzniku 

poplatkovej povinnosti. 

5. Po uhradení poplatku je poplatník povinný si prevziať príslušnú ročnú nálepku na 

obecnom úrade. Nálepky sú farebne odlíšené pre každý druh zbernej nádoby 

a interval vývozu. 



6. Zmenu intervalu odvozu komunálneho odpadu je poplatník povinný oznámiť na 

obecnom úrade do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia. 

Článok 5 

Vrátenie a zníženie poplatku 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi: 

a) ktorému zanikla poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 

a ktorý preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho 

pomernej časti (t.j. zánik poplatkovej povinnosti) do 30 dní odo dňa doručenia 

písomnej žiadosti o jeho vrátenie, ak súčasne nie je voči nemu zo strany obce 

evidovaný žiadny nedoplatok alebo iná splatná pohľadávka, 

b) ktorý uhradil vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, do 30 dní odo dňa 

doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie. 

2. Obec nevráti pomernú časť poplatku, ktorá je nižšia alebo sa rovná 3,00 EUR. 

3. Obec poplatok v zdaňovacom období zníži o pomernú časť, ak poplatník v obci 

prihlásený na trvalý pobyt preukáže, že sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo 

nezdržiaval v mieste trvalého pobytu viac ako 90 dní zdaňovacieho obdobia. 

Podmienkou na zníženie poplatku je predloženie dokladu, z ktorého jednoznačne 

vyplýva, že poplatník sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval v zdaňovacom období 

v mieste trvalého pobytu, ale v zahraničí (t.j. pracovná zmluva alebo potvrdenie 

o výkone práce, potvrdenie o štúdiu spojené s ubytovaním) alebo v nemocnici (t.j. 

lekárska správa). V prípade, ak predložený doklad nie je v slovenskom jazyku alebo 

českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť aj úradne overený preklad do 

slovenského jazyka. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 

4. Obec Rovinka na zmiernenie tvrdosti zákona zníži poplatok fyzickým osobám 

v hmotnej núdzi po predložení dokladov o príjme poplatníka alebo každej ďalšej 

dospelej osoby, ktorá je odkázaná s výživou na osobu žiadateľa a žije s ním 

v spoločnej domácnosti a nedosahuje výšku príjmu životného minima platného 

v čase podania žiadosti. Miestny poplatok je možné znížiť až do výšky 50 % zo 

stanovenej sumy poplatku. 

5. Okrem zníženia poplatku podľa bodu 3 a 4 tohto článku môže starosta obce  

žiadateľovi v odôvodnených prípadoch znížiť alebo úplne odpustiť poplatok aj z iných 

dôvodov na základe podanej písomnej žiadosti.  

 

 

 

 



Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie č.2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v celom rozsahu. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č.93/2015 zo X. 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka konaného dňa 16.12.2015. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2016. 

 

 

         JUDr. Milan Bombala 

                 starosta obce 

Vyvesené:  17.12.2015 

Zvesené:     


