
 

 

 

 

Dodatok č. 3 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 

OBCE HELCMANOVCE  
č. 4/2012 

 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

 

 

 

Návrh VZN:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 07.10.2016 

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 07.10.2016 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 21.10.2016 

 Doručené pripomienky (počet) : ................  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ...............  

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Helcmanovciach dňa 07.12.2016 č. uznesenia : 110/2016 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Helcmanovce dňa: 08.12.2016  

VZN zvesené z úradnej tabule obce Helcmanovce dňa: 10.01.2017 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 02.01.2017 



 

Obec Helcmanovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov a  ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 

Dodatok č. 3 

 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 

OBCE HELCMANOVCE 

č. 4/2012 

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

Týmto Dodatkom č. 3 sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 

 

 

 
ŠIESTA ČASŤ 

POPLATOK 

ČL.19 

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
1. Obec Helcmanovce stanovuje : 

a/ sadzbu paušálneho poplatku pre fyzickú osobu za komunálne odpady, ktorá má v obci 

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie  

b/ poplatok za množstvový zber pre právnickú osobu za komunálne odpady, ktorá je 

oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako 

podnikanie  

c/ poplatok za množstvový zber pre podnikateľa za komunálne odpady, ktorý je oprávnený 

užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.  

d) poplatok podľa § 81 ods. 20 zákona 79/2015 Z.z. (množstvový zber drobného  

stavebného odpadu).  

2. Základná sadzba paušálneho poplatku za komunálne odpady je 0,0438 € za osobu a 

kalendárny deň.  

3. Sadzba poplatku z dôvodu užívania nehnuteľnosti za komunálne odpady je 0,0438 €  

za osobu a kalendárny deň.  



4. sadzba poplatku pre množstvový zber za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných 

stavebných odpadov pre poplatníka v ods. 1 písm. c/ a d/ sa stanovuje nasledovne: 

-  za 1 liter odpadu pri zbere do nádob (KUKA) 110 l – 0,0222 € 

-  za 1 liter odpadu pri zbere do nádob (KUKA) 1110 l – 0,0143 € 

5. za 1 kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín – 0,05 € 

 

 
    

 

   

Čl.20  
Forma a miesto zaplatenia poplatku 

 
1. Poplatok za komunálne odpady obec vyrubuje každoročne rozhodnutím za celé 
zdaňovacie obdobie.  
 
2. Pri množstvovom zbere sa ustanovuje, že poplatok bude vyrubený formou výmeru, 
ktorý bude mať náležitosti rozhodnutia v zmysle daňového poriadku.  
 
3. Spôsob určenia množstvového zberu v obci je stanovený podľa objemu zbernej 
nádoby na litre.  
 
4. Počas zdaňovacieho obdobia poplatok za množstvový zber správca dane upraví 
poplatok rozhodnutím, na základe podania oznamovacej povinnosti vzniku, zmeny 
alebo zániku poplatkovej  povinnosti, pri zmene frekvecie odvozu, objemu zberných 
nádob.   
5. Vyrubený poplatok je splatný v lehote alebo splátkach určených správcom dane v 
rozhodnutí alebo pri množstvovom zbere vo výmere.  
 
6. Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet 
správcu dane v peňažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu 
Helcmanovce na základe  identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí alebo vo 
výmere. 

 

7. Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu sa nevyrubuje 
rozhodnutím ale poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti, t.j. 
priamo na zbernom dvore správcovi dane, t.j. poverenému zamestnancovi obce.   
 

 

 

      

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012 ostávajú neznemené a v platnosti. 

 

Helcmanovce, 08.12.2016 

                                                                                                                    ………......………… 

                                                                                                                    Mgr. Blanka Vargová 

                                                                                          starosta obce 

 


