
Dôvodová správa 
 

Návrh zmeny VZN č. 6/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady bol uskutočnený z dôvodu, úpravy podmienok pri vrátení, znižovaní alebo odpustení 

poplatku, úpravy drobných nezrovnalostí v texte a uvedenia textu do súladu zo zákonom.  

 

Zoznam častí novo navrhnutého VZN ..../2022 , v ktorých boli navrhnuté zmeny : 

  

1) § 1 ods. 1:   

- úprava dátumu účinností VZN – od 1.1.2023.  

 

2) § 4 ods. 4 : 

Úprava podmienok pri vrátení poplatku, úpravy drobných nezrovnalostí v texte a uvedenia 

textu do súladu zo zákonom 

 

3) V § 4 za bod č. 5 sa doplnil bod č. 6 v nasledovnom znení :  

6. V žiadosti o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je potrebné uviesť kto je 

žiadateľom, jeho sídlo a odôvodnenie podania žiadosti. V žiadosti musí byť tiež uvedené 

číslo rozhodnutia, ktorým bol poplatok vyrubený a dátum vydania rozhodnutia. Žiadosť 

musí obsahovať  údaj o období, za ktoré sa žiada vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 

časti.  

 

4) § 6 ods. 4 až ods. 6 : 

Úprava podmienok pri vrátení poplatku, úpravy drobných nezrovnalostí v texte a uvedenia 

textu do súladu zo zákonom 

 

5) V § 6 za bod č. 7 sa doplnil bod č. 8 v nasledovnom znení :  

8. V žiadosti o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je potrebné uviesť kto je 

žiadateľom, jeho adresu, za akého poplatníka žiada vrátenie poplatku a odôvodnenie 

podania žiadosti. V žiadosti musí byť tiež uvedené číslo rozhodnutia, ktorým bol poplatok 

vyrubený a dátum vydania rozhodnutia. Žiadosť musí obsahovať  údaj o období, za ktoré 

sa žiada vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.  

 

6) § 7 : 

Odstavce č. 1,2,3,4 boli odstránené a nahradili ich nové odstavce z dôvodu uvedenia textu 

do súladu zo zákonom. Odstavce 1. až 4. majú nasledovné znenie :  

1. Poplatník, ktorý má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 ods. 2 

zákona č. 582/2004 Z. z. a dokáže preukázať splnenie podmienok na zníženie alebo 

odpustenie poplatku a predložiť podklady, ktoré „Obec“ určila týmto všeobecne záväzným 

nariadením, oznámi „Obci“ túto skutočnosť  písomnou formou buď osobne na Obecnom 

úrade v Nesluši na oddelení daní a poplatkov, alebo poštovým doručovateľom na adresu 

Obce Nesluša, alebo elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy 

www.slovensko.sk. Ak viacero poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 

582/2004 Z. z. žije v spoločnej domácnosti a plnenie povinností týchto poplatníkov na seba 

prevzal jeden z nich, oznámenie o splnení podmienok na zníženie alebo odpustenie 

poplatku spolu s požadovanými podkladmi bude predkladať tento poplatník za seba 

a taktiež aj  za ostatných poplatníkov. 

2. V písomnom oznámení musí poplatník uviesť : 

- meno a priezvisko a rodné číslo poplatníka, ktorý oznamuje splnenie podmienok a jeho 

adresa,  

http://www.slovensko.sk/


- meno a priezvisko a dátum narodenia poplatníka, za ktorého sa oznamuje splnenie 

podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku,  

- číslo rozhodnutia, ktorým bol poplatok vyrubený a dátum vydania rozhodnutia, ak bolo 

rozhodnutie poplatníkovi už doručené,  

- údaj o období,  za ktoré sa uplatňuje zníženie alebo odpustenie poplatku, 

- odôvodnenie – preukázanie splnenia podmienok. 

 

3. Oznámenie s požadovanými podkladmi na zníženie alebo odpustenie poplatku je 

potrebné predkladať za každý kalendárny rok samostatne najneskôr do 30 dní po skončení 

zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.  

 

4. K oznámeniu o splnení podmienok musí poplatník priložiť hodnoverné podklady, 

ktorými preukáže skutočnosti uvádzané v oznámení. Čestné vyhlásenie poplatníka sa 

nepovažuje za hodnoverný podklad. Hodnoverné podklady musia spĺňať tieto náležitosti :  

a) poklad musí byť vystavený v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré si poplatník 

uplatňuje zníženie alebo odpustenie poplatku a musí obsahovať obdobie od kedy a do kedy 

sa poplatník zdržiava alebo bude zdržiavať mimo obce Nesluša. Ak je oznámenie 

predložené po skončení zdaňovacieho obdobia, ale v lehote podľa § 82 ods. 5 "zákona č. 

582/2004 Z. z.", podklad môže byť vystavený aj v zdaňovacom období nasledujúceho roka, 

avšak musí obsahovať  údaje toho zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje zníženie 

alebo odpustenie poplatku, 

b) ak z predložených podkladov jednoznačne nevyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo 

obce Nesluša, „Obec“ môže vyzvať poplatníka o doplnenie, resp. o predloženie iného 

podkladu. Poplatník je povinný na výzvu „Obce“ v stanovenej lehote predložiť iný 

podklad, z ktorého jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce, 

c) podklady, ktoré poplatník predkladá s oznámením, môžu byť predkladané ako originál 

alebo kópia originálu. Ak bude mať „Obec“ pochybnosti o predloženej kópii dokladov, na 

výzvu „Obce“ je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov,   

d) poplatník predkladá podklady v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje. Ak 

je predložený podklad vystavený v inom ako slovenskom  a českom jazyku, poplatník 

priloží preklad tohto dokladu do štátneho jazyka Slovenskej republiky. 

 

7) § 7 ods. 5 písm. c), a písm. e) a § 7 ods. 6 písm. a), písm. b) a písm. c) 

Doplnenie ďalších pokladov, ktoré môže poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení 

poplatku, úprava drobných nezrovnalostí v texte a uvedenia textu do súladu zo zákonom 

 

8) § 8 – upravené budú dátumy  a čísla VZN  

 

 

Vyhotovil :  

Obecný úrad Nesluša  
 

 

 

 

 
 


