
      
 
Obec Šarišské Dravce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. . 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5, 6 a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 
ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, §17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 
zákona NR SR č . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje  a vydáva  toto 
všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022, o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Šarišské Dravce,  ktorým mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č.  5/2019 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Šarišské Dravce 
(ďalej len VZN). 

  
 

 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2022 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území Obce Šarišské Dravce 
 
  

§1 
Základné  ustanovenia 

 
 
Všeobecne záväzným nariadením obce č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa upravujú sadzby miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Šarišské Dravce. Upravuje a dopĺňa sa   
Piata časť § 26 Sadzba poplatku VZN.  

§ 2 
Predmet úpravy 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území Obce Šarišské Dravce sa mení 
nasledovne: 
 
 
                                                          Upravuje sa § 26  Sadzba poplatku : 
 
       
                                                                  Sadzba poplatku 
(1) Sadzba poplatku sa určuje nasledovne: 
a) pre poplatníka podľa § 25 ods. 2a)  0,057€ na osobu/ kalendárny deň (20,805 € za 
osobu/kalendárny rok)  
 

(2) U poplatníka, ktorý požiadal o zavedenie množstvového zberu je sadzba poplatku stanovená 
na: 
- pre odpadové vrecko na 0,050 € za jeden liter komunálneho odpadu 
- pre 110-120 l nádobu na 0,057 € za jeden liter komunálneho odpadu za jeden vývoz 
(pravidelná frekvencia vývozov 26 krát ročne) 
- pre 1100 l nádobu na 0,035 € za jeden liter komunálneho odpadu za jeden vývoz (pravidelná 
frekvencia vývozov 26 krát ročne) 
- pre veľkokapacitný kontajner 0,015 € za jeden liter komunálneho odpadu 



  
(3) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,030 € za kilogram týchto 
odpadov 
 

(4) Správca dane ustanovuje hodnotu koeficientu 1  
 
 

§3 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské 

Dravce tvorí neoddeliteľnú súčasť VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Šarišské 

Dravce schválenom 3.12.2019 uznesením č. 82/2019. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské 

Dravce bolo schválené   obecným zastupiteľstvom v Šarišských Dravciach dňa 15.12.2022 

uznesením č. 12/2022 a nadobúda právoplatnosť 15. dňom od vyvesenia.  

3.  Účinnosť nadobúda  dňom 1.1.2023. 

 
  
 

Ing. Pavol Blaščák 

                                                        starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa  

k návrhu VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Šarišské Dravce  

V súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov a v súlade s novelou zákona č. 

527/2010 Z.z.  vydáva Obec Šarišské Dravce VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Dravce, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Dravce 

Miestne dane ako jeden z hlavných zdrojov príjmu rozpočtu obce upravuje obec vo VZN 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Šarišské Dravce. Základným podkladom na naplnenie očakávaných príjmov do 

rozpočtu obce je prijatie tohto dokumentu obce, ktorým obec stanoví povinnosť uhrádzať dane, 

určí výšku sadzieb, splatnosť, zníženie alebo odpustenie poplatku a ďalšie podmienky. 

Obec Šarišské Dravce ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady pristúpilo k zvýšeniu miestneho poplatku za komunálne odpady na základe finančných 

analýz (náklady na zber a uloženie komunálneho odpadu, výška poplatku za uloženie odpadu). 

Vypočítaná výška nie je postačujúca na vykrytie celého nákladu na jedného občana. K zvýšeniu 

poplatku dochádza v súvislosti s legislatívnymi zmenami prijatými NR SR. Špecifický je poplatok 

za komunálny odpad, ktorý by mal byť stanovený v takej výške, aby pokrýval výdavky obce 

súvisiace s odvozom, spracovaním a likvidáciou odpadov. Nakoľko došlo k výraznému nárastu 

výdavkov na zabezpečenie služieb súvisiacich so zberom, prepravou a zneškodňovaním odpadov 

pre fyzické osoby – občanov, fyzické osoby – podnikateľov, živnostníkov a pre právnické osoby 

na území obce Šarišské Dravce, je potrebné upraviť výšku miestneho poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad tak, aby sa príjem vyrovnával výdavkom na zabezpečenie 

služieb v súvislosti so zberom, uložením a likvidáciou odpadov v obci.  

 

Návrh VZN č. 3/2022 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený obvyklým spôsobom 

v súlade s ustanovením §6 ods. 3,8,9 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

                                                                         Oznámenie 

 

o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku 

 

Správca poplatku: Obec Šarišské Dravce  

 

Podpísaní spoluvlastníci nehnuteľnosti 

....................................................................................................................................................... 

(bytu, rodinného domu, chaty, chalupy, nebytového priestoru, záhrady, pozemku; pri budove uviesť 

súpisné číslo a pri pozemku parcelné číslo a k. ú.) 

 

oznamujú obci Šarišské Dravce , že podľa § 77 ods. 5 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

                                                                     určili 

........................................................................................................................................................ 

(uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, resp. adresu prechodného pobytu) 

 

za svojho zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady. 

 

 

                       V .........................................  

dňa   

Spoluvlastníci nehnuteľnosti:   

 meno, priezvisko adresa trvalého pobytu podpis 

    

    

    

    

    

 

Poučenie: 

 

Poplatníci sú povinní sami si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 
skutočnosti.



Príloha č. 2 

 

Oznámenie 

 

vzniku / zániku* poplatkovej povinnosti 

 

(podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady) 

 

Správca poplatku: Obec Šarišské Dravce 

Poplatník – fyzická osoba 

Meno, priezvisko, titul   

   

Adresa trvalého alebo prechodného pobytu   

   

Rodné číslo   

   

Dôvod vzniku/zániku poplatkovej povinnosti   

**   

   

Požadujem zníženie/odpustenie poplatku* áno* nie* 

  

Dôvod na zníženie/odpustenie poplatku a) denný študent, študujúci a bývajúci mimo obce*, 

 b) poplatník užívajúci nehnuteľnosť menej ako 90 dní v roku. 

* čo sa nehodí, prečiarknuť  

** Poplatková povinnosť vznikla/ zanikla z dôvodu:  

- vzniku/ zániku trvalého pobytu v obci, 
- vzniku/ zániku prechodného pobytu v obci,  

- vzniku/ zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, 
- začatia/ skončenia užívania nehnuteľnosti. 

 

Poučenie: 

Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie a pravdivo uviesť všetky skutočnosti. Ak poplatník súčasne požaduje aj 
zníženie alebo odpustenie poplatku, je povinný predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

 

V ......................................... dňa ............................. 

................................ 

podpis poplatníka 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.3 

Oznámenie 

 

vzniku / zániku* poplatkovej povinnosti 

 

(podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady) 

 

Správca poplatku: Obec Šarišské Dravce  

 

Poplatník – právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ 

Obchodné meno alebo názov  

Sídlo alebo miesto podnikania  

IČO  

Zastúpený (meno, priezvisko, funkcia)  

Dôvod vzniku/zániku poplatkovej povinnosti 

** 

 

 

 
 

* čo sa nehodí, prečiarknuť  

** Poplatková povinnosť vznikla/ zanikla z dôvodu:  

- vzniku/zániku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, 
- vzniku/zániku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania. 

 

 

Poučenie: 

Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie a pravdivo uviesť všetky skutočnosti.  

 

 

 

V ......................................... dňa ............................. 

 

 

................................................. 

 

podpis štatutárneho zástupcu 



Príloha č. 4 

.......................................................................................................... 

  (meno, priezvisko a adresa daňovníka) 

 

Obec Šarišské Dravce 

082 73  Šarišské Dravce 109 

V Šarišských Dravciach, dňa ............................ 

 

                                    ŽIADOSŤ NA ÚĽAVU/ODPUSTENIE POPLATKU 

 

                 ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

Týmto žiadam o úľavu/ odpustenie *(nehodiace sa preškrtnúť) poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a čestne prehlasujem, že: 

 

............................................................................................................................................. 

(uviesť mená, priezviská, dátumy narodenia a adresy osôb, na ktoré sa žiada úľava/odpustenie  

poplatku) 

 

sa zdržiavajú * (hodiace sa zakrúžkovať): 

 

viac ako 90 dní mimo miesta trvalého pobytu: 

....................................................................................................................................... 

(uviesť mesto v SR, resp. štát, kde sa zdržiavajú), 

 

 

 dlhodobo v zahraničí: 

....................................................................................................... 

(uviesť aspoň štátu pobytu). - 

 

 



Svojim podpisom potvrdzujem správnosť vyššie uvedených údajov, ktoré potvrdzujú svojimi  

podpismi dvaja svedkovia 

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a údajov uvedených v žiadosti podľa zákona   

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

 

 

 

................................................. 

 

    podpis daňovníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pečiatka podateľne:   (vypĺňa správca poplatku)              Obec Šarišské Dravce  

                   Obecný úrad  

                   082 73  Šar. Dravce 109 

          

 

 

     FYZICKÉ OSOBY - OZNÁMENIE K MIESTNEMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE  

                        ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ROK ................... 

 

V zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného  

VZN Obce Krivany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

o z n a m u j e m  údaje k vyrubeniu poplatku: 

 

Poplatková povinnosť  odo   dňa: ............................................... 

a) vznikla/zanikla z dôvodu  trvalého pobytu v obci* 

b) vznikla/zanikla z dôvodu prechodného pobytu v obci* 

c) vznikla/zanikla z dôvodu oprávnenia užívať nehnuteľnosť * 

 

 

Poplatník:       za domácnosť:   

(meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo)            (ulica, číslo domu, číslo bytu) 

 

........................................................................                      ....................................................... 

  

Osoby, ktoré so mnou bývajú  v spoločnej domácnosti a za ktoré mi bude vyrubený výmer: 

           Meno a priezvisko     dátum narodenia 



 

1.  ..............................................................  ........................................................ 

2. ..............................................................  ........................................................ 

3. ..............................................................  ........................................................ 

4. ..............................................................  ........................................................ 

5. ..............................................................  ........................................................ 

6. ..............................................................  ......................................................... 

7. ..............................................................  ......................................................... 

8. ..............................................................  ......................................................... 

9. ..............................................................  ......................................................... 

10. ..............................................................  .......................................................... 

 

 

 

V............................dňa ........................   ........................................................ 

          podpis  

 

 

* vyznačiť aktuálne  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pečiatka podateľne:   (vypĺňa správca poplatku)                Obec Šarišské Dravce  

          Obecný úrad  

          082 73  Šarišské Dravce  

      

             PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELIA - OZNÁMENIE  

           K MIESTNEMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ  

                                                     ODPADY NA ROK ................... 

 

V zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného  

VZN Obce Šarišské Dravce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady  

o  z  n a m u j e m  údaje k vyrubeniu poplatku: 

  

Vznik poplatkovej povinnosti: ................................................... 

Zánik poplatkovej povinnosti: ...................................................  

Dôvod zániku:................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................  

I. ODDIEL – Údaje o poplatníkovi (osobe, ktorej správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím) 

 

Obchodné meno (podľa OR,ŽR alebo osvedčenia o evidencii SHR):  

..................................................................................................................................................... 

IČO: ...................................................  tel.: ..................................... e-mail: ............................... 

Sídlo (ulica, číslo, obec, PSČ):   

..................................................................................................................................................... 

Štatutár (konateľ, zodpovedná osoba): 

Meno a priezvisko: 

 ......................................................................................................................................... 



Adresa trvalého pobytu: 

 ......................................................................................................................................... 

II. ODDIEL – Údaje o prevádzke:  

Názov prevádzky:  ................................................................................................................. 

Adresa prevádzky: ................................................................................................................. 

Predmet činnosti/druh činnosti: ............................................................................................. 

Začiatok činnosti prevádzky: .................................................................................................. 

Počet zamestnancov: ....................................... 

(Za zamestnanca sa považujú osoby, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom  

v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu, štátnozamestnaneckom pomere,  

alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť  

v nehnuteľnosti, ktorú poplatník v obci Krivany užíva alebo je oprávnený užívať.  

Ak je poplatníkom fyzický osoba – podnikateľ, do počtu osôb sa započítava aj táto  

osoba ako aj konatelia spoločnosti). 

 

III. ODDIEL – Údaje o spôsobe užívania nehnuteľnosti:  (vyznačte  aktuálny údaj) 

♣  vlastník    ♣  správca    ♣ nájomca  

Nájomca doloží fotokópiu nájomnej zmluvy na užívanie nehnuteľnosti. 

Upozornenie: 

Lehota na podanie oznámenia je do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti  

alebo odo dňa keď došlo k zmene už oznámených údajov. 

 

V Šar. Dravciach: ................................                                                           

                  

      pečiatka a podpis poplatníka  

                                                                                              

 



 

 

 

 


