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     Obec Rybky v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. d, e, zákona č. 369/1990 Zb. 
O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dodatkov a zákona č. 582/2004 Z. z. vydáva pre 
územie obce Rybky  
   
 

                                            D o p l n o k   č. 1  k 
 

       Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 

o miestnych poplatkoch, ktorým sa ruší platnosť doplnku č.3 k  

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 

 

 
 Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov. 
 

 

Čl. l 
Úvodné ustanovenie 

 

1.) Obec Rybky vyberá miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a 
drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce Rybky. 

 

2.) Správcu poplatku vykonáva obec Rybky a je príjmom rozpočtu obce. 
 

3.) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov 
platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce a za drobné stavebné odpady, ktoré 
vznikli na území obce. Poplatok sa nevyberá za činnosť obce pri upratovaní verejných 
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene a cintorína, ale 
iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad. 

4.)  

 

Čl. 2 
Poplatník 

 
     Poplatníkom je: 
 

1.) Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt. 
 

2.) Právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny odpad a    
ktorá vlastní, alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce, určenú na 

      podnikanie. 
 

3.)Fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľností,   
nachádzajúce sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako 
záhrada, byt, alebo nebytový priestor. 

 

 

Čl. 3 
Platiteľ poplatku 

 

 Platiteľom poplatku je: 
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a/ bytový dom, alebo rodinný dom s nájomnými bytmi je majiteľ domu, alebo správca domu, 
b/ rodinný dom a je majiteľ rodinného domu, 
c/ ostatné budovy na bývanie a je majiteľ budovy, 
d/ nehnuteľnosť slúžiaca na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu /napr. záhrada, rekreačná 

chata, byt alebo nebytový priestor/ je majiteľ, alebo nájomca nehnuteľnosti, 
e/ nehnuteľnosti využívané na podnikateľské účely sú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia. 
 

2.) Ak je nehnuteľnosť, byt, alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je   
platiteľom zástupca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu, alebo správcu, určí 
platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát, alebo obec, je platiteľom správca. 

 

3.) Platiteľom poplatku pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, nachádzajúcom sa na území 
obce je právnická, alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá je vlastníkom, alebo nájomcom 
nehnuteľnosti, bytu, alebo nebytového priestoru. 

 

4.)/ Platiteľom poplatku pri nehnuteľnosti lebo byte slúžiacom na poskytovanie rekreačných alebo 
ubytovacích služieb je vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti bytu. 

 

Čl. 4 
Sadzba poplatku za kalendárny rok 

 

1.) Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý, alebo prechodný  
pobyt je: 

                                     18.00 EUR/osoba a rok 
2.) Sadzba poplatku pre právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa sa určuje vo výške:   
                                     18,00 EUR/zamestnanec a rok 
 

3.) Sadzba poplatku pre fyzickú osobu uvedenú v čl.2 ods.3 nehnuteľnosť určená pre individuálnu 
rekreáciu je stanovená za: 

a/ rekreačná chata – chalupa                                                                       18,00 EUR/ vlastník 
b/ záhradku                                                                                                     0 EUR 
c/ trvale neobývané                                                                                        0  EUR 
 

4.) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad a prepožičanie veľko-objemového kontajnera 
jednorázovo je určená vo výške: 

                                                                                                                             16,50 EUR 
Ostatné náklady spojené so zneškodňovaním, prípadne i s prepravou odpadu, žiadateľ - stavebník 
uhradí poverenému subjektu. 

 

Čl. 5 
Spôsob platenia 

 

1.) Poplatníci, fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné uhradiť 
poplatok obci: 

a/ pri sume neprevyšujúcej                                                                           16,50 EUR 
jednorázovo do 28 .februára bezhotovostne, alebo poukážkou. 
 
 
 
 

b/ pri sume prevyšujúcej                                                                               16,50 EUR 
platba sa môže rozdeliť do štyroch splátok a to: do 31. marca, 30.júna, 30.septembra, 30. 
novembra v hotovosti do pokladne OcÚ, bezhotovostne poštovou poukážkou. 

 
2.) Ak sa poplatník, ktorého poplatok je vyšší ako                                              16,50 EUR 
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rozhodne zaplatiť poplatok jednorázovo v plnej výške, môže poplatok zaplatiť v hotovosti do 
pokladne OcÚ. 

 

3.) Správcovia a vlastníci bytových domov budú platbu vykonávať bezhotovostne vždy do konca   
mesiaca. 

 

Čl. 6 
Ohlasovacia povinnosť 

 

1.) Platiteľ poplatku, ktorý je účastníkom schváleného systému  zberu komunálneho odpadu na území 
obce, je povinný sa prihlásiť na Obecnom úrade v Rybkách do jedného mesiaca od nadobudnutia 
účinnosti tohto VZN, aby mu obec mohla zabezpečiť potrebné nádoby  na komunálny odpad. 

 

2.) Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na Obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca 
odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku. 

 

3.) Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodnuté pre správne určenie 
poplatku vznik, zmenu, zánik poplatkovej povinnosti/ prihlásením a to najneskôr do 30 – dní  odo 
dňa, keď táto skutočnosť nastala/. 

 

4.) Správca poplatku je povinný chrániť osobné údaje získané na základe tohto VZN podľa osobitného 
predpisu /zákon NR SR č. 52/1998 Z. z. v úplnom znení/. 

 
Čl. 7 

Vyrúbenie poplatku a sankcie 
 

1.) Poplatok vyrúbi správca poplatku jedenkrát ročne platobným výmerom. 
 

2.) Ak poplatok nebude zaplatený včas, alebo v správnej výške, môže správca poplatku platobným 
výmerom zvýšiť nezaplatený poplatok najviac o 50%. 

 

3.) Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti podľa čl.6 môže správca poplatku opakovane uložiť pokutu 
do výšky 33.193 EUR podľa §-u 35 ods. 1 zák. č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v úplnom 
znení/. Opakovane možno uložiť pokutu, ak uloženie pokuty neviedlo k náprave a protiprávny stav 
trvá. 

 

4.) Poplatok nemožno vyrúbiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov do konca kalendárneho roka, v 
ktorom sa správca poplatku o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku dozvedel. Poplatok 
nemožno vyrúbiť ani vymáhať, ak uplynulo desať rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom 
nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatku. 

 

5.) Pri vyrúbení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok, vychádza obec z posledných 
jemu známych údajov v čase vydávania platobného výmeru. 

 

6.) Výnos poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov môže obec použiť výhradne   na úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou, 
znehodnocovaním    a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov /§ 
39 ods. 6 z. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch/. 

 

Čl. 8 
Množstvový  zber 
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1.) Množstvový zber je povinný uplatniť poplatník čl. 2 ods. 2, ktorý produkuje viac odpadu, ako 

objem 140 l, príp. 240 l nádoby s odvozom jedenkrát za dva týždne. 
 

2.) Poplatníkovi uvedenému v čl. 2 od. 2, ktorý nevyužíva množstvový zber sa vyrubí poplatok podľa 
čl. 4 ods. 2. 

 

Čl. 9 
Oslobodenia a úľavy 

  

1.) Obec, ktorá poplatok spravuje, môže na zmiernenie tvrdosti zákona po individuálnom prehodnotení, 
na základe žiadosti platiteľa a odporúčania Obvodného úradu v Senici, oddelenia sociálnych vecí v 
odôvodnených prípadoch poplatok znížiť. 
 

2.) Občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci a počas celého roka sa nezdržujú v obci, sú oslobodení od 
poplatku za popolnice. 
 

3.) Ak poplatník uvedený v čl. 2 ods.2 nezamestnával za predchádzajúci kalendárny rok v pracovnom 

pomere žiadneho zamestnanca a neprodukuje žiadny odpad, je od poplatku 18 EUR oslobodený. 

 
 

Čl. 10 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1.) Tento dodatok č.1 k VZN č. 1/2014 bol prijatý dňa 17.12.2013 
     
2.) Tento  dodatok  č. 1  k  VZN  č. 1/2014   nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2014 a nahrádza 

doplnok č. 3 k VZN č. 1/2012. 
 
  
 Rybky 17. 12. 2013 
 

 

 

 

     Henrich Ravas 
       starosta obce 

 
 

Návrh VZN Schválené VZN uznesením č.   

Vyvesené   02.12.2013 Vyvesené    17.12.2013 

Zvesené     17.12.2013 Zvesené 

 


