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Obecné zastupiteľstvo vo Vítkovciach na základe § 6ods.1 zák. SNR č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo na: 

 

 

 

 

Dodatku č. 1 

 

 

 

K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o miestnych daniach a poplatkoch na území 

obce Vítkovce 

 



 

Dodatkom č. 1 Obec Vítkovce sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 o miestnych daniach 

a poplatkoch na nasledovne: 

 

Poplatok  

§ 11  

 

1. Poplatok za komunálny odpad platí osoba, ktorá má v obci Vítkovce:  

- trvalý pobyt  

- prechodný pobyt  

- oprávnenie užívať nehnuteľnosť (vlastnícky vzťah k pozemnej stavbe, bytu, nebytovému 

priestoru) 

- užíva nehnuteľnosť na území obce (nájomný vzťah)  

 

Sadzba poplatku  

§12 

 

a) Správca dane na území obce Vítkovce určuje sadzbu za vývoz komunálneho odpadu a 

drobného stavebného odpadu vo výške 20 € za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby 

(t.j.  20 € poplatník/rok)  

 

b) Správca dane na území obce Vítkovce určuje množstvový zber pre právnickú osobu, fyzickú 

osobu – podnikateľ za vývoz jednej 120l nádoby €/l 

 

c) Správca dane na území obce Vítkovce určuje sadzbu za vývoz drobného stavebného odpadu 

vo výške 0,020 €/ kg. 

(7) Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď 

nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia 

obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených 

údajov, ohlásiť obci  

a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) 

alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, 

identifikačné číslo (IČO), 

 b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za neplní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 

zákona o miestnych daniach,  

(8) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť 

platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z 

dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.  

(9) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom  



(10) Splatnosť poplatku je do 31. 5. kalendárneho roka v ktorom bol vyrubený, ak poplatok 

nepresiahne 20,- € u fyzických osôb. Ak je poplatok vyšší je možné zaplatiť do 31. 10. 

kalendárneho roka.  

(11) Domácnosť, ktorá sa v priebehu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia vyčerpe 

predpísaný počet žetónov na ďalšie má 50% zľavu.  

(12) Poplatok sa určuje na obdobie kalendárneho roka 

 

(13)  Úľavu na poplatku za komunálny odpad o 50% majú obyvatelia, ktorí dovŕšili vek 70 

rokov a obyvatelia, ktorí preukážu, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiavajú 

alebo sa nezdržiavali na území obce Vítkovce na základe nasledujúcich podkladov: 

a) potvrdenia o návšteve školy deklarujúce štúdium v zahraničí v zmysle interných predpisov 

vysokej školy, 

b) potvrdenia alebo iného dokladu o trvaní pracovného pomeru mimo územia Slovenskej 

republiky, 

c) povolenia alebo iného dokladu o trvaní pobytu v inom štáte, 

d) rozhodnutia o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby, 

e) potvrdenia alebo iného dokladu o umiestnení v reedukačnom centre. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na Dodatku č.1 k VZN č.3/2020 dňa: 18.11.2022 

Uznesením č. 7 

 

 

        Peter Dirda 

                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvesený dňa:  

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť 15 lehota, počas ktorej môžu fyzické 

a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronický 

alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť 

nový text, alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie 

pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí 

navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
 


