
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ruská Bystrá 

č. 1/2019 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Obec Ruská Bystrá, Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Bystrej v zmysle § 4 ods. 3 písm. 

c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 99 ods. 1 a 2 súvisiacich ustanovení zákona č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto 

všeobecne záväzného nariadenia Obce Ruská Bystrá 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Základné ustanovenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

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

predpisov 

 

2. Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi upravuje 

samostatné Všeobecne záväzné nariadenie obce Ruská Bystrá o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

§ 2 

Predmet úpravy VZN 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a) stanovenie sadzieb poplatku za zmesový komunálny odpad a drobný stavený odpad, 

b) určenie spôsobu vyrubenia a lehotu zaplatenia poplatkov  

c) stanovenie ďalších podmienok súvisiacich s poplatkami  

3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

 

 



 

 

§ 3 

Sadzby poplatku 

1. Obec určuje sadzby poplatku: 

a) 0,0165 € za osobu a kalendárny deň. Poplatok sa zaokrúhľuje na celé desatiny eur dole,  

    t. j. celoročný poplatok za osobu a kalendárny rok je 6,00 €. 

b) 1,30 eur za označené jednorázové plastové vrece určené na zber zmesového  

     komunálneho odpadu  

 

§ 4 

Určenie koeficientu 

1. Pre potreby výpočtu ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov určuje obec koeficient     

    1 (jeden). 

                                                                   

                                                                  § 5 

Oznamovacia povinnosť 

1. Oznamovacia povinnosť poplatníka je uvedená v § 80 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach. 

 

2. Vznik, zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti oznámi poplatník na tlačive, ktoré je 

uvedené v prílohe č. 1 nariadenia. 

 

§ 6 

Splatnosť 

1. Poplatok podľa § 3 ods.1  písm. a) je splatný do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Poplatok podľa   § 3   ods.1    písm.  b)  je splatný pri prevzatí jednorazových plastových 

vriec poplatníkom, ak o to požiada. 

3. Ak výška poplatku podľa § 3 ods. 1 písm. a) presiahne sumu poplatku 60,00 €, obec určuje 

platenie poplatku v splátkach 

 

 

 

 

 



 

 

§ 7 

Podmienky vrátenia, zníženia a odpustenia poplatku 

 

1. Obec odpustí poplatok: 
a) za dieťa poplatníka, alebo dieťa člena spoločnej domácnosti, ktoré sa narodilo v 

príslušnom kalendárnom roku. 

b) poplatníkovi alebo členovi spoločnej domácnosti, ktorý sa celoročne zdržiava v 

zahraničí, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa, doklad o vykonávaní 

pracovnej činnosti. 

c) za poplatníka alebo člena spoločnej domácnosti pri prechodnom pobyte v inej obci: 

potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu o tom, že sa poplatník 

dlhodobo zdržiava v ich meste (obci), prípadne potvrdenie o prechodnom pobyte a 

potvrdením o zaplatení vyrubeného poplatku v mieste kde sa zdržiava a býva. 

 

§ 8 

Záverečné ustanovenie 

1. Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Bystrej sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 

zasadnutí dňa 29.11.2019 uznesením č. 3/5/2019 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 

01.01.2020 

2. Ruší sa VZN č. 1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

 

 

 Ján Sakulič 

starosta obce   

 

 

Návrh VZN  vyvesený: 13.11.2019 

                      zvesený:  28.11.2019 

Schválené VZN obce zverejnené na úradnej tabuli a webstránke obce dňa 02.12.2019 

 

  


