
Dodatok č. 4

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľká Tŕňa  

č. 6/2012

o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady  
 

Návrh Dodatku č. 4 vyvesený na úradnej tabuli v obci Veľká Tŕňa, dňa: 6.11.2019
Návrh Dodatku č. 4 zvesený na úradnej tabuli v obci Veľká Tŕňa, dňa: 22.11.2019
Dodatok č. 4  schválený uznesením č. 80/2019, zo dňa 28.11.2019 a vyvesený na úradnej 
tabuli v obci Veľká Tŕňa, dňa:  2.12.2019
Dodatok č. 4 účinný odo dňa: 1.1.2020



Obec Veľká Tŕňa, Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Tŕni 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 §  83  a súvisiacich  ustanovení  zákona  č.  582/2004  Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov 

sa uznieslo na vydaní tohto Dodatku č. 4
k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľká Tŕňa

pôvodné znenie:
§ 4

Sadzby poplatku

Obec Veľká Tŕňa stanovuje sadzbu poplatku:
 

A/ ostáva nezmenené
B/  fyzická  osoba,  ktorá  je  vlastníkom  záhradnej  a rekreačnej  chaty  slúžiacej  na
individuálnu rekreáciu   -  z 2 EUR ročne (1 žetón na nehnuteľnosť na celý rok) na 4
EUR ročne (1 žetón na nehnuteľnosť na celý rok)
C/  D/ a E/ ostávajú nezmenené
Za každý ďalší naviac zakúpený žetón v priebehu roka zaplatí poplatník sumu 1,70
EUR.

§ 9
Zníženie poplatku

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa o 50 % sadzby v § 4 ods. A za
obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní
v  zdaňovacom  období  sa  nezdržiava  alebo  sa  nezdržiaval  na  území  obce  Veľká  Tŕňa.
Podkladmi  pre  zníženie  poplatku  sú hodnoverné  doklady,  z  ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Veľká Tŕňa, a to:
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní

nové znenie:
§ 4

Sadzby poplatku

Obec Veľká Tŕňa uplatňuje množstvový zber komunálnych odpadov pre právnické osoby a
fyzické osoby – podnikateľov 1.
Systém zberu komunálnych odpadov pre fyzické osoby 2. je realizovaný formou paušálneho
poplatku.

Sadzba poplatku za komunálne odpady

A/ 2. Pre fyzické osoby je ustanovená sadzba poplatku 6,00 € za osobu a kalendárny rok (1
žetón na osobu je v cene poplatku).

B/fyzická osoba, ktorá je vlastníkom záhradnej a rekreačnej chaty slúžiacej na individuálnu
rekreáciu  6 € ročne (1 žetón na nehnuteľnosť na celý rok)



C/1. Pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby s povinnosťou umiestnenia zberných
nádob sú ustanovené nasledovné sadzby poplatku za 1 liter komunálnych odpadov:

Objem zbernej nádoby v litroch 110 240 1100

Sadzba poplatku za 1 liter 0,014 € 0,013 € 0,012 €

Suma za 1 vývoz 1,540 € 3,120 € 13,200 €

D/ a E/ ostávajú nezmenené

Určenie poplatku za komunálne odpady

1. Poplatok za množstvový zber sa určí na zdaňovacie obdobie ako súčin frekvencie vývozov,
sadzby ustanovenej v § 4 ods. 1 tohto VZN a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.
Pre množstvový zber je frekvencia vývozu stanovená na základe zvozového kalendára na
príšlušný rok vydaného obcou.

2. Paušálny poplatok sa určí na príslušné zdaňovacie obdobie počas ktorých má poplatník v
obci  Veľká  Tŕňa  trvalý  pobyt  alebo  prechodný  pobyt,  alebo  počas  ktorých  užíva
nehnuteľnosť.

Za každý ďalší naviac zakúpený žetón v priebehu roka zaplatí poplatník sumu 2,00 EUR.

§ 9
Zníženie poplatku

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa o 50 % sadzby v § 4 ods. A za
obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní
v  zdaňovacom  období  sa  nezdržiava  alebo  sa  nezdržiaval  na  území  obce  Veľká  Tŕňa.
Podkladmi pre zníženie poplatku sú: 

a) ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej
republiky,  na  splnenie  podmienky  na  zníženie  poplatku  alebo  odpustenie  poplatku
poskytne  poplatník  obci  údaje  v  rozsahu meno,  priezvisko a  rodné číslo  alebo dátum
narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta
prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup 
b)  ak  ide  o  občana  s  trvalým  pobytom,  ktorý  pracuje  dlhodobo  v  zahraničí  sú  to
hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo
obce Veľká Tŕňa,
c) ak ide o študenta, ktorý študuje v zahraničí,  potvrdenie študentského domova alebo
internátu o ubytovaní.

Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020. 

Vo Veľkej Tŕni, dňa 6.11.2019

                                                      Helena Kavčáková

                                                      starostka obce


