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Obecné zastupiteľstvo v Holumnici podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
vydáva 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 1/2017 
 

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

 
 

I. ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

§ 1  

Predmet úpravy 
 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania 
a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
(ďalej len „poplatok“) na území obce Holumnica (ďalej len „obec“ alebo „správca dane“). 
 
(2) Správca dane ukladá na svojom území tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností, 
b) daň za psa, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva. 

 
(3) Obec Holumnica ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 
(4) Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa a pre poplatok je kalendárny rok. 
 
 

II. ČASŤ 

MIESTNE DANE 
 
 

§ 2  

Daň z nehnuteľností 
 
(1) Daň z nehnuteľností zahŕňa: 

a) daň z pozemkov, 
b) daň zo stavieb, 
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“). 
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§ 3  

Daň z pozemkov 
 
(1) Základom dane z pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice a ovocné sady je hodnota 
pozemku bez porastov (0,2054 €/ m2), vynásobená výmerou pozemkov v m2. 
 
(2) Základom dane z pozemkov pre trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov 
(0,0219 €/ m2), vynásobená výmerou pozemkov v m2. 
 
(3) Základom dane z pozemkov pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 
a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a nasledovnej 
hodnoty: 

a) záhrady, 
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 
c) stavebné pozemky 

1,32 €/m2 

1,32 €/m2 

13,27 €/m2 
 
(4) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s 
chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov 
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku, určenej správcom dane vo výške 
0,200 €/m2. Hodnota pozemku 0,200 €/m2 sa použije len v prípade, ak daňovník hodnotu pozemku 
nepreukáže znaleckým posudkom. 
 
(5) Ročná sadzba dane je u všetkých pozemkov 0,25 % zo základu dane. 
 
(6) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov. 
 

§ 4  

Daň zo stavieb 
 
(1) Obec určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre 
jednotlivé druhy stavieb nasledovne: 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu, 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) samostatne stojace garáže, 
d) stavby hromadných garáží, 
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

g) ostatné stavby 

0,03 €/m2 

 

0,03 €/m2 

 

 

0,16 €/m2 

0,16 €/m2 

0,23 €/m2 

 

 

0,30 €/m2 

 

0,16 €/m2 
 
(2) Pri viacpodlažných stavbách určuje obec príplatok 0,060 € za každé ďalšie podlažie okrem 
prvého nadzemného podlažia. 
 
(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods. 1 a príplatok 
za podlažie podľa ods. 2, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa 
vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný 
účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa ods. 2. 
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(4) Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho 
obdobia. 
 

§ 5  

Daň z bytov 
 
(1) Obec určuje ročnú sadzbu dane z bytov vo výške 0,030 €/m2 za každý aj začatý m2 podlahovej 
plochy bytu a nebytového priestoru. 
 

§ 6  

Daň za psa 
 
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 
právnickou osobou. 
 
(2) Predmetom dane za psa nie je: 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
b) pes umiestnený v útulku zvierat, 
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom. 

 
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom 
psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 
 
(4) Základom dane je počet psov. 
 
(5) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je: 

a) 4,00 €, ak je pes chovaný fyzickou osobou, 
b) 8,00 €, ak je pes chovaný právnickou osobou. 

 
(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes 
prestal byť predmetom dane. 
 
(7) Správca dane oslobodzuje od dane za psa daňovníka, ktorý je: 

a) vlastníkom alebo držiteľom psa ozbrojených zložiek, 
b) vlastníkom alebo držiteľom záchranárskeho psa. 

 

§ 7  

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností a daň za psa 
 
(1) Okrem nehnuteľností uvedených v § 17 ods. 1 zákona oslobodzuje obec od dane z pozemkov aj 
pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk. 
 
(2) Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa je daňovník povinný podať do 31. januára toho 
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam podľa stavu k 1. 
januáru zdaňovacieho obdobia. 
 
(3) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je 
povinný podať priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. 
 
(4) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo 
dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 
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(5) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa a daňová povinnosť 
k niektorej z týchto daní vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať 
čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V 
čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu. 
 
(6) Daň z nehnuteľností a daň za psa vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru 
príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. 
 
(7) Správca dane vráti na základe žiadosti pomernú časť dane z nehnuteľností a dane za psa za 
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie 
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej 
z nich v lehote o 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 
 

§ 8  

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 
(1) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným 
priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala. 
 
(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, 
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie 
vozidla mimo stráženého parkoviska, rozkopanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných 
priestranstiev a zelene z dôvodu výstavby alebo vykonávania plánovanej údržby podzemných 
inžinierskych sietí na základe stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia a podobne. 
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s 
odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 
 
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
 
(4) Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. 
 
(5) Obec Holumnica určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 
a každý aj začatý deň nasledovne: 

a) za rozkopanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev 
a zelene z dôvodu výstavby alebo vykonávania plánovanej údržby 
podzemných inžinierskych sietí na základe stavebného povolenia alebo 
územného rozhodnutia 

b) za umiestnenie predajného zariadenia 
c) pri uskutočňovaní rôznych propagačných a kultúrnych akcií 
d) za umiestnenie zariadenia cirkusu 
e) za umiestnenie zariadenia lunaparku 

 
 
 

0,332 €/m2/deň, 
3,00 €/m2/deň, 

1,661 €/m2/deň, 
0,330 €/m2/deň, 
0,170 €/m2/deň. 

 
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká 
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 
 
(7) Písomné povolenie na užívanie verejného priestranstva vydá obec. Na základe povolenia sa 
daň vyrubí rozhodnutím. 
 
(8) Vyrubená daň je splatná pri oznámení začatia osobitného užívania verejného priestranstva, 
najneskôr však v deň nasledujúci po dni, keď bolo užívanie ukončené: 
 
(9) Od tejto dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva: 
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a) na kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného, 
b) na akcie, ktorých výťažok putuje na charitatívne alebo verejnoprospešné účely, 
c) na akcie, ktorých organizátorom je obec alebo organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

 
 

III. ČASŤ 

MIESTNY POPLATOK 
 
 

§ 9  

Poplatok 
 
(1) Poplatok sa platí za 

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, 
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu. 

 

§ 10  

Poplatník 
 
(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 
obce oprávnená užívať 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. 

 
(2) Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok 
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 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. Ak má osoba 
podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1 písm. 
c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu 
alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z 
dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje 
množstvový zber v príslušnej časti obce. 
 
(3) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho 
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe 

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to 
určenom, 

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou, 
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d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného 
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj 
poplatník, alebo 

e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka 
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti 
produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

 

§ 11  

Platiteľ 
 
(1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí 
platiteľ, ktorým je 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov 
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo 
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec. 
 
(2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za 
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 
 
(3) Ak viacero poplatníkov podľa § 10 ods. (1) písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za 
poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho 
zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného 
plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci. 
 

§ 12  

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 
 
(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 10 ods. 1 tohto 
nariadenia a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 
 

§ 13  

Oznamovacia povinnosť 
 
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 
povinnosti do 30 dní odo dňa jej vzniku 

a) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 
b) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú 

zníženie alebo odpustenie poplatku. 
 
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti 
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto 
nastali. 
 
(3) Poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť, vyzve obec na jej splnenie v primeranej 
lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na 
základe výzvy, obec určí poplatok podľa pomôcok. Obec oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa 
pomôcok, pričom dňom začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. Na 
postup obce pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje daňový poriadok. 
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§ 14  

Sadzba poplatku 
 
(1) Sadzba poplatku je 

a) 0,022 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 8,03 € za osobu a kalendárny rok, 
b) 0,040 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

 
(2) Poplatok za drobný stavebný odpad vyberá obec bez vydania Rozhodnutia – platí sa 
v hotovosti, priamo do pokladne obce. Tento poplatok sa platí za množstvo skutočne odobratého 
drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na určenom odbernom mieste v obci na základe 
potvrdenia (Príloha č. 1). Výška poplatku sa tak vypočíta ako súčin hmotnosti odovzdaných drobných 
stavebných odpadov a sadzby za 1 kilogram odpadu. Hmotnosť odovzdaných DSO sa zistí buď 
odvážením alebo pomocou prepočtovej tabuľky, zverejnenej Ministerstvom ŽP. 
 

§ 15  

Určenie poplatku 
 
(1) Obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie ako 

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má 
alebo bude mať poplatník podľa § 10 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v obci trvalý pobyt 
alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju 
užívať, 

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej 
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 10 ods. 1 písm. b) alebo písm. 
c) tohto nariadenia. 

 

§ 16  

Vyrubenie poplatku, splatnosť a spôsob zaplatenia 
 
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
 
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu kalendárneho roka, obec vyrubí pomernú časť 
poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného 
kalendárneho roka. 
 
(3) Vyrubený poplatok je splatný jednorazovo (naraz). 
 
(4) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok 
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. 
 
(5) Vyrubený poplatok je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, peňažnou 
poukážkou alebo bankovým prevodom z účtu v prospech účtu obce, vedeného v pobočke banky VÚB, 
a.s., číslo účtu IBAN: SK77 0200 0000 0000 2952 8562. 
 
(6) Pri platbe peňažnou poukážkou alebo prevodom z účtu je poplatník povinný označiť platbu 
nasledovne: 

1. konštantný symbol: 0308 
2. variabilný symbol: číslo rozhodnutia 
3. do poznámky pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko osoby, ktorej bolo vydané 

toto rozhodnutie. 
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§ 17  

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 
 
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť len poplatníkovi, ktorý už zaplatil celý vyrubený 
poplatok (nie len niektorú splátku) a počas zdaňovacieho obdobia sa odhlási z trvalého alebo 
prechodného pobytu v obci Holumnica. O vrátenie poplatku musí poplatník podať písomnú žiadosť, 
a to do 30 dní od zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu. Obec poplatníkovi vráti alikvótnu časť 
poplatku podľa počtu dní zostávajúcich do konca zdaňovacieho obdobia. 
 
(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 
dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 
 
(3) Obec podľa ods. (2) zníži poplatok: 

a) študentovi, ktorý navštevuje školu mimo obce na území Slovenskej republiky (okrem 
študentov denne dochádzajúcich a externe študujúcich), 

b) študentovi, ktorý navštevuje školu v zahraničí, 
c) poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, 
d) poplatníkovi, ktorý sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania alebo 

pobytu v inej obci, 
e) poplatníkovi, ktorý je dlhodobo umiestnený v zariadení, napr. v domove dôchodcov, 

domove sociálnych služieb, v ústave pre výkon trestu odňatia slobody a pod. 
 
(4) Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne. 
 
(5) Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku sú: 

a) potvrdenie o návšteve školy a doklad o ubytovaní (ak študent študuje na Slovensku), 
b) potvrdenie o návšteve školy (ak študent študuje v zahraničí) 
c) pracovná zmluva alebo potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník je jeho zamestnancom 

a miesto výkonu práce poplatníka je mimo obce, pričom poplatník do miesta výkonu práce 
nedochádza denne; takéto potvrdenie od zamestnávateľa je poplatník povinný preukázať 
obci každoročne, a to najneskôr do 31. januára daného kalendárneho roka; ak je poplatník 
zamestnaný v zahraničí, pracovná zmluva alebo potvrdenie od zamestnávateľa musia byť 
preložené do slovenského jazyka (okrem prípadu, ak je poplatník zamestnaný v Českej 
republike), 

d) nájomná ubytovacia zmluva, 
e) potvrdenie od príslušného obecného úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržuje v ich 

obci, kde si zároveň uhrádza poplatok za komunálny odpad, 
f) doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení. 

 
(6) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 
 
(7) Obec Holumnica vráti, zníži alebo odpustí poplatok len tomu poplatníkovi, ktorý splní 
podmienky podľa tohto nariadenia a voči ktorému obec neeviduje žiadne pohľadávky. 
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IV. ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 18  

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Holumnica dňa 11.12.2017 
uznesením č. 218/2017. 
 
(2) Toto nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Holumnica č. 8/2012 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, schválené dňa 
30.11.2012 v znení Dodatku č.1/2015. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom 
v Holumnici a účinnosť 1. januára 2018. 
 
(4) Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je príloha č. 1. 
 
 
 
 

.................................... 
Bc. Jana Tureková 

starostka obce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÍLOHY 
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Príloha č. 1 
 

Potvrdenie o množstve odovzdaného drobného stavebného odpadu 
bez obsahu škodlivín na určenom odbernom mieste v obci Holumnica 

 
 
 
 
Meno a priezvisko, titul ............................................................................................................................ 
 
 
Adresa trvalého pobytu ........................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
Dátum narodenia ......................................... 
 
 
 
Váha odovzdaných drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín (kg): ............................... 
 
Aktuálna sadzba poplatku za 1 kg DSO ....................... € 
 
 
V Holumnici, dňa ........................... 
 
 

................................................. 
Podpis zodpovednej osoby 
poverenej odoberaním DSO 

 
 
 

................................................. 
Podpis poplatníka 

 
 
 
Dňa ............................. zaplatil poplatník v hotovosti do pokladne obce .................................. €. 
 
 
 

................................................. 
Podpis pokladníka obce 

 


