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Obec Tovarné, Obecné zastupiteľstvo v Tovarnom  v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 
písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov 

vydáva tento dodatok č. 1/2019 k VZN obce Tovarné č.7/2012  o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady . 
 
Týmto dodatkom č. 1/2019 sa VZN obce Tovarné č.7/2012 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady sa mení: 
 
I. Mení v § 6 sadzby poplatku nasledovne:  

 
1. Obec Tovarné stanovuje sadzbu poplatku: 

a) pre fyzické osoby  0,032 EUR za osobu za kalendárny deň 
b) fyzická osoby dlhodobo mimo trvalého bydliska a študenti na internátoch 0,016 EUR  za osobu 
za kalendárny deň 
c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce na iný účel ako na podnikanie (škola, CSS) : 

 Základná škola s MŠ   0,024 EUR za osobu za každý deň vyučovania 
 CSS AMETYST       0,043 EUR za osobu za kalendárny deň 
 d) podnikateľ , ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  
 obce na účel podnikania  0,053 EUR za osobu za kalendárny deň 
       e) 38,40 EUR za tonu objemného odpadu pre veľkoobjemový kontajner 
        f) za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín pre poplatníkov v zmysle § 77 ods. 2 písm. a) 
       b) c) zákona 582/2004 Z.z. vo výške 0,030 EUR/kg 
       Počet vývozov je plánovaný v 2 týždňovom cykle, t.j. 26 vývozov za rok 
       V prípade väčšieho množstva komunálneho odpadu si poplatník na obecnom úrade zakúpi vrece  
       na odpad s označením v cene určenej zberovou spoločnosťou. 
2.     Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti  
       do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti platiť poplatok. 
        Poplatková povinnosť vzniká : 
        a) u FO dňom nahlásenia trvalého alebo prechodného pobytu na evidencii obyvateľstva, 
           prípadne dňom, kedy začne skutočne nehnuteľnosť užívať na iný účel ako na podnikanie, pri  
           narodení dieťaťa. 
         b) u PO dňom, kedy nastane užívanie nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie 
         c) u podnikateľa dňom, kedy nastane užívanie nehnuteľnosti na účely podnikania 
3.    Ak nastane skutočnosť zakladajúca zánik poplatkovej povinnosti, je poplatník povinný túto  
      skutočnosť oznámiť obci najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy skutočnosť zakladajúca zánik  
       poplatkovej povinnosti nastala 
        
. 
 
 

 
§ 8 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku  
1. Poplatníci platia poplatok na základe písomného predpisu doručeného Obcou Tovarné  
2. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej 

forme od správcu poplatku: 
a) bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu poplatku, nie vkladom 
b) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Tovarnom 
c) poštovým peňažným poukazom na účet obce 

 
 

§ 10 
Zníženie poplatku 

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby 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 Tovarné 
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2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet 
dní pobytu poplatníka  mimo obce Tovarné, a to : 

a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní poplatníka 
b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní 

spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní v zahraničí  
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. Upustenie od predloženia 
dokladov je na posúdenie Obecného úradu Tovarné. Poplatník príslušné doklady nahradí 
čestným prehlásením. 

4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, 
nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 

 
 
 

§ 11 
Odpustenie poplatku 

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí 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 Tovarné 

2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet 
dní pobytu poplatníka mimo Obce Tovarné a to : 
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu 
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou 
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou 
d) potvrdenie o umiestnení v rehoľnom zariadení 

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 odpustenie poplatku do 31.12. 
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady 
podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

 
 

 
 

§ 13 
Záverečné ustanovenie 

Všetky ostatné ustanovenia VZN obce Tovarné č. 7/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zostávajú nezmenené. 
 
 

 

 

 

 

PaedDr. Kvetoslava Mižáková 

    starostka obce  Tovarné 
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