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Obec Nemečky v súlade s ustanovením § 6 ods. 1a §11odst.4 písm g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §77-§83 zákona č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov vydáva 
 

 

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E 

č. 2 / 2019 

 
  

O MIESTNOM   POPLATOK  ZA  KOMUNÁLNE  ODPADY  A  DROBNÉ 

STAVEBNÉ  ODPADY 
 

                          na území obce Nemečky 
 
 

§ 1  
Základné ustanovenia 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Nemečky podľa § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
(ďalej len „zákon“) rozhodlo, že s účinnosťou od 1. januára 2020 na území obce Nemečky 
ustanovuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

§ 2   
Sadzba a určenie poplatku  

 

1. Sadzba poplatku pre fyzické osoby prihlásené k trvalému alebo prechodnému pobytu 
v obci, vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností v obci (rozhoduje stav obyvateľov k 
1. januáru zdaňovacieho obdobia) je:   
pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa 
počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci je   
15 €/osobu/rok     /0,0411€ za osobu a kalendárny deň/- 110 l odpadové nádoby  

 
2. vlastník, alebo užívateľ nehnuteľností v obci, ktorý nie je prihlásený k trvalému alebo 

prechodnému pobytu, platí poplatok   
17 €/nehnuteľnosť/rok (0,0466 €/osoba-vlastník/kalendárny deň) - 110 l odpadová 

nádoba.  

 
3. Sadzba poplatku pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania je 

súčinu sadzby poplatku na 1 l, počtu nádob (resp. kontajnerov), počtu vývozov a počtu litrov 

 

 

 

 



Typ nádoby Interval vývozu/ 

počet vývozov 

Sadzba za liter Suma v EUR 

110 l 1x za 14 dní / 

26 vývozov 

0,010 28,60 

 

4. Poplatok za drobný stavebný odpad je zahrnutý spolu v poplatku za komunálny odpad  

 
§ 3  

Ohlásenie 

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 

30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti 

 

 

§ 4  
Vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku 

 
1. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.  
2. Pri vyrubení poplatku rozhodnutím za daný kalendárny rok vychádza obec z 

posledných jej známych údajov v čase vydávania rozhodnutia. 

3. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia alebo v 2 rovnakých splátkach ak suma u poplatníka presiahne 33 €. 

1. splátka je splatná do15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia  

2. splátka je splatná do 31.8. daného roka. 

 

§5 

Zníženie alebo odpustenie poplatku 

 

 Obec môže na základe čestného prehlásenia poplatníka poplatok za odpady  znížiť alebo odpustiť, ak 

sa  viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval alebo nezdržiava na území obce Nemečky. 

 
Obec poplatok zníži alebo odpustí nasledovne: 

1.  zníženie 50 % z poplatku: 

a) pracujúcim s výkonom práce mimo trvalého bydliska, s prechodným pobytom 

             v mieste pracoviska , ktorí vykonávajú prácu mimo bydliska v týždenných intervaloch, 

b) študentom počas štúdia na stredných a vysokých školách , ktorí sú ubytovaní na internátoch 

alebo v  podnájme 

2. odpustenie poplatku za zdaňovacie obdobie: 

a) počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí, 

b) počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v inej obci alebo v meste na prechodnom 

pobyte, a v  tej obci alebo v meste platí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, 

c) počas ktorého je umiestnený v nápravno-výchovnom zariadení vo výkone väzby 

             alebo trestu 
d) počas ktorého je umiestnený v zariadeniach sociálnych služieb, v domove dôchodcov.  
e) fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt, ktorej skutočný pobyt nie je znám 

 
 

 

 

 



§ 6  
Spôsob platenia  poplatku 

 
Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady platia  poplatníci týmito spôsobmi:  

a)   v hotovosti , do pokladne na Obecnom úrade v Nemečkách  

b)   poštovou poukážkou,   
c) odvodom na účet obce 20025192/0200 vo VÚB Topoľčany s uvedením 
konštantného a variabilného symbolu zhodného s údajmi uvedenými v platobnom 
výmere.  

 

§ 7  
Zrušovacie ustanovenia 

 
Dňom 1. januára 2020 sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Nemečky, zo dňa 8.12.2015 

 
§ 8  

Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 
1.1.2020 
Schválené uznesením B/5/2019 odst.2 , dňa 3.12.2019 
 
 
 
 
 

 

Ing.Viera Uhlárová 

starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vyvesené :    4.12.2019 

Zvesené:     19.12.2019 

 
 

 

 


