
Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Veľká Ida č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Veľká Ida č. 7/2020 o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 

 
Obec Veľká Ida na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  
 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 7/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
 

Článok 1 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 7/2020 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto (ďalej len „nariadenie“) : 
 

1. V § 6 sa vkladá za odsek 1 nový odsek 2, ktorý nie takto: 
 
„Obec odpustí alebo zníži poplatok poplatníkovi, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť 
podľa osobitného predpisu5a v prospech obce na podporu plnenia jej úloh za obdobie 
vykonávania dobrovoľníckej činnosti na základe preukázania zmluvy o dobrovoľníckej 
činnosti.“ 
   

2. V § 6 nariadenia sa doterajšie odseky 2, 3, 4 a 5 označujú ako odseky 3, 4, 5 a 6. 
 

3. § 7 nariadenia sa mení a znie takto: 

„§ 7 

Podmienky a preukazná povinnosť poplatníka na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 
časti a zníženie poplatku 

(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe jeho žiadosti o vrátenie 
poplatku, alebo jeho pomernej časti (ďalej aj „žiadosť“) s uvedením dôvodu zániku 
povinnosti platiť poplatok, alebo časť poplatku. Poplatník k žiadosti priloží v listinnej 
podobe doklady preukazujúce dôvod zániku povinnosti platiť poplatok uvedený 
v žiadosti: 
a) kópiu výpovede, alebo dohody o zrušení zmluvy o nájme pri zániku práva poplatníka 

užívať nehnuteľnosť v obci, 
b) ďalšie doklady, jednoznačne preukazujúce zánik povinnosti platiť poplatok, ktorých 

preukaznú spôsobilosť obec posúdi individuálne. 
 

(2)  Obec zníži poplatok na polovicu držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

 
5a Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



postihnutím so sprievodcom na základe jeho žiadosti o zníženie poplatku. Poplatník 
k žiadosti priloží kópiu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.  
 

(3) Žiadosť o vrátenie poplatku, alebo jeho pomernej časti alebo žiadosť o zníženie 
poplatku podá poplatník osobne v podateľni obecného úradu obce, alebo zašle 
v listinnej podobe prostredníctvom poštového úradu, alebo kuriéra na poštovú adresu 
obecného úradu obce, alebo zašle elektronicky. 
 

(4) Obec môže v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu7 požadovať od poplatníka, 
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok aj predloženie výpisov z príslušných 
zdrojových registrov v listinnej podobe.“ 
 
 

Článok 2 
Prechodné a záverečné ustanovenia  

 
(1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľká Ida č. 7/2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 7/2020 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, bol zverejnený na pripomienkovanie 
vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Veľká Ida dňa 1.12.2021, zvesený dňa 
15.12.2021. 
 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 7/2020 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva obce Veľká Ida, konaného dňa 16.12.2021 uznesením č. 138/2021. 

 
(3) Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 7/2020 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 
a webovom sídle obce Veľká Ida. 

(4) Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 7/2020 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2022. 

 

 

                                                                           

                                                                                        ________________________ 

                                                                                     Peter Nagy 
                                                                                   starosta obce 

 
7§ 1 odsek 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení 
neskorších predpisov 


