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Všeobecne záväzné nariadenie obce Ortuťová č. 2/2015 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 Obec Ortuťová v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/190 Zb. O obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6 a 7 § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 
3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 17a, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. 
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov 

ustanovuje 
§ 1 

Základné ustanovenie 
 
1. Obecné zastupiteľstvo v Ortuťovej podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2015 miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v období roku 2015 a rokov nasledujúcich. 
 

§ 2 
Sadzby poplatku 

 
 1. Obec Ortuťová stanovuje sadzbu poplatku 0,01917 EUR za osobu a kalendárny deň, t.j. 7 €/ 
kalendárny rok 
 
 2. U právnickej osoby na účel podnikania 0,02739 EUR na osobu a kalendárny rok za 1 prevádzku, 
t.j. 10 € - tí sú potom oslobodení od poplatku ako fyzické osoby (7 €/kalendárny rok)  
 
 

§ 3 
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 

 
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím - platobným výmerom 
na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia.  

 
§ 4 

Zmiernenie a odstránenie tvrdostí zákona 
 

 1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane 
preukáže na základe podkladov, že natrvalo žije v zahraničí, nezdržiava sa na území obce cez bežné 
obdobie v roku. Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť je čestné vyhlásenie poplatníka.  
2. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane 
preukáže na základe podkladov, že je študent denného štúdia mimo okresu Bardejov. Dokladom 
preukazujúcim uvedenú skutočnosť je potvrdenie školy o štúdiu a potvrdenie o ubytovaní. 
3. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane 
preukáže na základe podkladov, že sa nepretržite najmenej 90 dní v priebehu roka nezdržiava v obci 
z pracovných alebo iných dôvodov. Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť je potvrdenie od 
zamestnávateľa. 



4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.03. 
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží čestné prehlásenie podľa 
ods. 1, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.  
5. Ak poplatník má evidované nedoplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tento 
poplatok sa mu neodpustí. 
  
 

§ 5 
Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ortuťová č. 1/2014 
 

§ 6 
Záverečné ustanovenie 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ortuťovej sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 
20.12.2014 uznesením č. 10/2014 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Starosta obce Ortuťová 
                                                                                                                            Ing. Ján Čisár  

  
 


