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N Á V R H 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE DUCOVÉ č. 03/2013 

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

na kalendárny rok 2014 

 
Obec Ducové v súlade s ustanovením §4 ods. 3 písm) c, § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením §2 ods. 2, § 83 a § 98 zákona 

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

stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e 

§ 1 

Základne ustanovenia 

Obecné zastupiteľstvo v Ducovom podľa § 11 ods. 4 písm. d), e) a g)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona 

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

stavebné odpady  z a v á d z a  s  účinnosťou od 1. januára 2014 miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebne odpady (ďalej len „poplatok“) 

 

§ 2 

Sadzba poplatku  

Zdaňovacie obdobie, na ktoré sa poplatok vyrubuje na kalendárny rok  

 

§ 3 
Sadzby poplatku  

1. Obec Ducové stanovuje sadzbu poplatku:  

 

a) Fyzická osoba s trvalým pobytom v obci sadzba poplatku 0,03835 €/l /osoba 

/deň,  14,00 €/ osoba /rok. 

b) Fyzické osoby, ktoré nemajú  trvalý pobyt v obci, ale tu bývajú sadzba 

poplatku 28,00 €/osoba/rok.  

c) Chatári sadzba poplatku 28,00 €/ rok  na nehnuteľnosť.  

 

d) Právnická osoba s trvalým pobytom v obci sadzba poplatku 0,03835 €/l /deň,  

14,00 €/ rok. 

e) Právnická osoba ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť v obci sadzba 

poplatku 0,03835 €/l /deň, 14,00 €/rok.  

 

 

- Ďalšia nádoba na komunálny odpad jednorazová sadzba poplatku 15,00 €/rok,  

 

- sadzba poplatku za 240 l nádobu papier a vrecia  5,00 €/ rok/ na nehnuteľnosť. 

 

§4 

Vrátenie a odpustenie poplatku 

1.Obec 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. 
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2.Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 

obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava 

na území obce.             

§5 
Záverečne ustanovenia 

1. Pri konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku sa postupuje podľa zákona NR 

SR č. 563/2009 Z.z. zákon o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Ducové č. 03/2013 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014 

sa zrušuje VZN obce Ducové  č. /2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2013. 

 

3. Obecné zastupiteľstvo obce Ducové sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce 

Ducové  č. 03/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

rok 2014 uznieslo dňa ……… uznesením č. …… 

 

4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014. 

 

 

 

 

 

 

        Mária KOLÁRIKOVÁ 

          Starostka obce  
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