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  Obec Ratkovské Bystré v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov    u s t a n o v u j e 

 

§ 1 

Základne ustanovenia 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z.z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších 

predpisov  z a v á d z a   s účinnosťou od 1. januára 2022 miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) 

 

§ 2 

Sadzba poplatku 
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) 

sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

(2) Ak nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je  

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na 

území obce oprávnená používať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 

alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, 

trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce 

okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako 

vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“), 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území obce na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania. 

(3) Ak má osoba podľa ods.2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok 

platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý 

pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na 

iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce. 

(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto 

ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca 

vznik poplatkovej povinnosti. 

(5) Sadzba poplatku je 

a) 0,049316 € /deň (18,00 € / rok) platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má 

v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, 

b) 0,054795 €/deň (20,00 € / rok) platí právnická osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť, je 

oprávnená užívať nehnuteľnosť alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na iný účel ako na podnikanie, 

c) 0,054795 €/deň (20,00 € / rok) platí podnikateľ, ktorý vlastní nehnuteľnosť je 

oprávnený užívať nehnuteľnosť alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania, 

d) 0,035617 €/deň (13,00 € / rok) platí fyzická osoba, ktorá na území obce vlastní byt, 

nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, je oprávnená užívať byt, nebytový 

priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú 

stavbu alebo jej časť,. 

(6) Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci oznámiť vznik, zánik 

poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku. 
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Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali 

skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti. Poplatník 

oznámi obci: 

a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) 

alebo c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, 

identifikačné číslo (IČO), 

b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 

zákona o miestnych daniach, 

c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je 

zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané 

údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o 

miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

(7) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť 

poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku 

z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

(8) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím. 

(9) Splatnosť poplatku je 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia ak zákon o komunálnom 

odpade neustanoví inak. 

(10)  Obec poplatok môže znížiť alebo odpustiť:  

a) za obdobie, za ktoré fyzická osoba požiada a preukáže obci že sa v určenom období 

dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval mimo obce, ak sa fyzická osoba zdržiava mimo 

obec (ani nebýva v obci) a túto skutočnosť potvrdí čestným prehlásením a súčasne 

doložením potvrdením o prechodnom pobyte alebo pracovnou zmluvou alebo 

iným vierohodným dokladom preukazujúcom skutočnosť, že sa nezdržiava 

v obci, (myslí sa tým, že poplatník sa nezdržiava v obci dlhšie ako 90 dní počas roka),  

b) fyzickej osobe ktorá v obci vlastní byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej 

časť, 

(11) O znížení resp. odpustení poplatku rozhoduje starosta obce. Na konci účtovného obdobia 

starosta obce oboznámi poslancov o dôvodoch a výške odpustených resp. znížených 

poplatkov.  

(12) Poplatok sa určuje na dobu do prijatia nového VZN. 

 

Spoločné ustanovenia 

§ 3      

(1) Správu miestneho poplatku vykonáva obec Ratkovské Bystré prostredníctvom starostu 

obce a poverených zamestnancov obce Ratkovské Bystré. 

(2) Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľností nemá hlavný 

kontrolór obce Ratkovské Bystré. 

 

Záverečné ustanovenia 

§ 4 
(1) Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na 

zákon o miestnych daniach a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 

v znení neskorších predpisov, zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov . 

(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Ratkovské Bystré sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom uznesením č. 78/2021 dňa 14.12.2021. 

(3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č.7/2021 sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie  č.7/2015 obce Ratkovské Bystré zo dňa 14.12.2015. 

(4) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Ratkovskom Bystrom. 
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(5) Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022 a platí 

do prijatia nového Všeobecne záväzného nariadenia.  

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 15.12.2021                                  

.................................................. 
                                                                                                           Mgr. Bodnár Dušan 

             starosta obce 


