
OBEC Krásnohorská Dlhá Lúka, č. 3,  

049 45  Krásnohorská Dlhá Lúka 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskej Dlhej Lúke na základe  §6   zákona  č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších zmien 

a doplnkov 

 

v y d á v a pre územie obce Krásnohorská Dlhá Lúka 

 

 

 

 

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E  

Č.   2/2022 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

pre obec Krásnohorská Dlhá Lúka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh  VZN č. 2/2022 vyvesený na úradnej tabuli dňa 25.11.2022 

Návrh  VZN č. 2/2022 zvesený z úradnej tabule dňa 09.12.2022 

VZN č. 2/2022 vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.12.2022 

VZN č. 2/2022 zvesený z úradnej tabule dňa 26.12.2022 



§ 1 

Sadzba  poplatku 

1  Správca  dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 

jedného kalendárneho roka: 

a) sadzba paušálneho poplatku je  0,054 €  za osobu  a kalendárny deň 

b) sadzba poplatku u neváženého  množstvového zberu komunálneho odpadu je 0,016 za liter 

c) sadzba poplatku u množstvového zberu drobného stavebného odpadu je 0,075 € za kilogram 

2.  U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods.4 zákona 

o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom s hodnotou 1. 

§ 2 

Vrátenie poplatku 

1.  Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

    a)  poplatník nesmie byť dlžníkom obce 

    b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia  ( napr. zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik 

práva  užívania nehnuteľnosti a pod.) 

2. Poplatok bude vrátený za podmienky, že poplatník alebo osoba, ktorá za neho plní povinnosti 

poplatníka, oznámi obci Krásnohorská Dlhá Lúka zánik povinnosti platiť poplatok do 30 odo dňa 

zániku a v tej istej lehote predloží podklady, ktoré zánik tejto povinnosti preukazujú, najmä: potvrdenie 

o zmene trvalého pobytu, úmrtný list, oznámenie o ukončení podnikania, výpoveď z nájomnej zmluvy 

a pod. 

3. Nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti zaniká, ak poplatník, alebo osoba, ktorá za 

neho plní povinnosti poplatníka, v zákonnej lehote neoznámi zánik poplatkovej povinnosti a nepredloží 

podklady, ktoré ho preukazujú. 

§ 3 

Zníženie poplatku 

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby ( 0,02 € / osoba deň )  za 

obdobie za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Krásnohorská Dlhá Lúka. 

2.  Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady , z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní 

pobytu poplatníka mimo obce Krásnohorská Dlhá Lúka a to: 

a)  potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území 

Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku poskytne poplatník údaje v rozsahu 

meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na 

overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec 

zriadený prístup 



3. V prípade , že doklad podľa ods.2 nie je v slovenskom  alebo  českom jazyku, je potrebné 

k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť 

čestným vyhlásením poplatníka. 

4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 30 dní po skončení 

zdaňovacieho obdobia  podaním žiadosti a v  tejto lehote nepredlož príslušné doklady podľa ods.2 

nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 

§ 4 

Odpustenie poplatku 

1. Doklady na odpustenie poplatku § 82 ods.2  zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov: 

a) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody 

b) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti 

c) potvrdenie o nezvestnosti od policajného zboru SR 

d) potvrdenie o prihlásení k pobytu v zahraničí 

e) aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí pri dlhodobom pracovnom pomere 

f) povolenie o pobyte na území iného štátu 

g) potvrdenie o hospitalizácii 

h) potvrdenie o umiestnení v dome dôchodcov 

2. V prípade , že doklad podľa ods.1 nie je v slovenskom  alebo  českom jazyku, je potrebné 

k dokladom predložiť aj preklad , pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť 

čestným vyhlásením poplatníka. 

3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 30 dní po skončení 

zdaňovacieho obdobia  podaním žiadosti a v  tejto lehote nepredlož príslušné doklady podľa ods.2 

nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 

 

 

 

 

§ 5 

Oznamovacia povinnosť  

Tlačivá na oznámenie vzniku, zmeny alebo zániku daňovej , resp. poplatkovej povinnosti si môžu 

daňovníci (poplatníci) vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krásnohorskej Dlhej Lúke v úradných 

hodinách alebo nájsť na oficiálnej web stránke obce -  www.krhdlhaluka.sk. 

 



§6 

Platenie poplatku 

Poplatkový subjekt alebo platiteľ platí poplatok obci Krásnohorská Dlhá Lúka:  

a) bezhotovostným prevodom vedeného v banke na účet obce Krásnohorská Dlhá Lúka: SK84 0200 

0000 0000 2372 9582 

b) v hotovosti  

 

§7 

Záverečné ustanovenie 

1.  Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č.582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov      

a zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe dani (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých      

zákonov  v  znení neskorších predpisov.  

 

2.  Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce Krásnohorská Dlhá Lúka, na 

ktorom sa uznieslo Obecné  zastupiteľstvo v Krásnohorskej Dlhej Lúke uznesením č. 15/2012 dňa 

17.12.2012. 

 

3.  Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Krásnohorská Dlhá Lúka o miestnom poplatku za  

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskej 

Dlhej Lúke uznesením č. 13/2022 zo dňa 12.12.2022 

4.  Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2023 

 

V Krásnohorskej Dlhej Lúke  12.12.2022                                                    

 

           Iveta Gebeová 

                                                                                                                       starostka obce                                                                

                                                                                     

 


