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O B E C   R Y B K Y 
 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie obce 

o miestnych poplatkoch 

č. 1/2014, ktorým sa ruší  platnosť VZN č. 14 zo dňa 14.12.2012 

 
vydané v súlade s ustanoveniami zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 

písm. g zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

 

§ 1 
 

Úvodné ustanovenie 

 

 Obec bude vyberať tieto  m i e s t n e  poplatky: 
a) poplatok za užívanie verejného priestranstva, 
b) poplatok za psa, 
c) poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných  
    stavebných odpadov. 

 
§ 2 

 
Poplatok  za  užívanie  verejného  priestranstva 

 

 Pre stanovenie výšky sadzieb jednotlivých poplatkov sa vychádzalo z podmienok obce. 
 

- Za umiestnenie inej skládky ako je uvedené v bode 5 ods. 1 po prekročení lehoty 7 dní 
poplatok sa     zvyšuje o 50% 

0,30 €/deň 
 

- Za prechodné umiestnenie predajného zariadenia 
1,00 €/deň 

- Z dôvodu poškodzovania miestnych komunikácií obce Rybky je  zákaz  parkovania 
nákladných      motorových vozidiel nad 3 tony celkovej hmotnosti na miestnych 
komunikáciách v úseku od križovatky pri Rímsko – katolíckom kostole v celej dĺžke novej 
ulice cez  križovatku smerom na Rohov, s pokračovaním vedľa Požiarnej zbrojnice v súbehu 
s parkom a od križovatky po koniec ulice Za mlynom. 
V prípade porušenia tohto VZN sa majiteľom, resp. užívateľom – vodičom nákladných 
vozidiel vyrúbi jednorázový poplatok - výmer vo výške 200,00 €.    
 

§ 3 
 

Splatnosť  poplatkov 
 

-  Pri výpočte poplatku sa počíta každý započatý deň za celý deň a každý započatý m2 za celý 
m2. 
 
- Poplatok za užívanie verejného priestranstva poplatník uhradí príslušnú sumu obecnému 

úradu, o čom bude vydaná evidovaná potvrdenka. 
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- Ak poplatok za užívanie verejného priestranstva nebude včas uhradený poplatníkom, 
poplatok obec Rybky vyrúbi platobným výmerom splatným do 15 dní. 

- Obec môže na zmierenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť 
alebo odpustiť. 

 
 

§ 4 
 

Poplatok  za  psa 
 

     Poplatok sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Poplatok platí fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá je vlastníkom psa. 

 v rodinnom dome                                                                              2,50  €/rok/ks 
 v byte                                                                                                8,00  €/rok/ks 
 nebezpečné plemená:                                                                        5,00  €/rok/ks      

                Americký staffordshirský teriér, Brazílska fila, Americký buldog, Argentínska  doga, Nemecký ovčiak,  

                Bulteriér,  Slovenský čuvač,  Akita inu, Československý ovčiak, Boxer, Rotvajler, Doberman, 

                Kaukazský ovčiak, Šarplaninac, Tosa inu, Boerboel,    Kanárska  doga, Pittbull teriér, Bandog, 

                Bulmastif, Kuvasz, Flámsky bouvier Kangal, Moskovský strážny, Juhoruský ovčiak, Tornjak, Kangal,  

                Moskovský strážny  pes, Rhodézsky ridgeback, Čierny ruský teriér, Komondor, Bradáč veľký,  

                Beauceron,, Malorská doga, Thajský ridgeback, Chow chow, Stredoázijský ovčiak, Čierny ruský  

                teriér, a ich krížence. 

  
     Poplatok za psa je splatný do 30. marca každého roku na základe vydaného platobného 
výmeru. 

 
 

§ 5 
 

Oslobodenie. 
  
     Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá 
osoba, dôchodca s príjmami na hranici životného minima, bezvládna osoba a držiteľ preukazu 
ZŤP a ZŤP/S. Toto ustanovenie neplatí pre držiteľov nebezpečných plemien. 
 
                                                                 
 

§ 6 
 

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych drobných stavebných 
odpadov 

 
      Sadzba poplatku za kalendárny rok je: 
1.)  pre fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný   
      pobyt je: 
               18,00 € /osoba a rok 

 
2.) pre právnickú osobu - fyzickú osobu - podnikateľa      18,00 €/ zamestnanec  a rok 
 
3.) Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, nehnuteľnosť určená pre individuálnu rekreáciu je 

stanovená za: 
a - rekreačná chata / chalupa                                      18,00 €/ vlastník nehnut. a rok 
b – záhradku                                                                 0,00 € 
c - trvale neobývané                                                     0,00 € 
 

4.) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad a prepožičanie veľko-objemového  kontajnera  
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jednorázovo je určená vo výške: 
                                                                                                  2,00 €/deň+ cena za vývoz 

 
5.) Sadzba poplatku za zber plastov a skla pre domácnosť:     3,50 € 
                                                                                                                    
    Ostatné náklady spojené s prepravou,  zneškodnením, skládkovaním odpadu stavebník 
uhradí poverenému subjektu. 
 
                                                                       

§ 7 
 

Spôsob  platenia 
 
1.) Poplatníci, fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné 

uhradiť poplatok obci: 
 
a) pri sume neprevyšujúcej 16,50 €  jednorázovo do 28. II. bezhotovostne, do pokladne  OcÚ 

alebo poštovou poukážkou 
 

b) pri sume prevyšujúcej 16,50 €  platba sa môže rozdeliť do štyroch splátok a to: do 31. 3., 

30. 6., 30. 9. a 30. 11. v hotovosti do pokladne OcÚ alebo  bezhotovostne, do pokladne 

OcÚ alebo poštovou poukážkou. 

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

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

 

§ 8 
 

Spoločné  a  záverečné  ustanovenie 
 
 

1.) Poplatky uvedené v § 1 písm. b), c), d), e), f), g) vyrúbi obec platobným 
výmerom 

 
2.) Ak nebudú poplatky zaplatené (odvedené) včas alebo v   správnej výške, obec môže 

zvýšiť včas nezaplatené (neodvedené) poplatky najviac o 50 %. Vyrubené poplatky sa 
zaokrúhľujú na celé EUR smerom hore. 
 

3.) Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti podľa Čl VI môže správca poplatku opakovane   
     uložiť pokutu    do výšky  33,19 € podľa § 35 ods.1, zák. 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.) Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok, vychádza obec z 

posledných jemu známych údajov v čase vydávania platobného výmeru. 
 
5.) Výnos poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so 
zberom, prepravou, znehodnotením a zneškodnením komunálnych odpadov a drobných 
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stavebných odpadov.(par. 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z.) 
 

6.) Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho 
roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov. 

 
 7.) Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať, ak uplynulo 10 rokov od konca kalendárneho 

roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatkov. 
 

8.) Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch poplatky  
      znížiť   alebo odpustiť a to na základe žiadosti poplatníka doručenej obecnému úradu v  
      lehote 15 dní   pre dňom splatnosti poplatku. 
 

9.) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 17. 12. 
2013 a účinnosť nadobúda dňa 1. januára 2014. 

 

 

Rybky  17. 12. 2013 

 

 

 

 

 

                                                                                             Henrich Ravas 

                                                                                               starosta obce 
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