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§  11 

Miestny poplatok za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady 

 

(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 ďalej 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 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. 

(3) Ak má osoba podľa odseku  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) tohto 
ustanovenia 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  

(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 stanovená na 0,0227 €1 l pri komunálnom odpade, cena 1 ks žetónu je 
2,50 €  (0,0227 € x 110 l smetná nádoba) 

a)  jedna domácnosť je povinná zaplatiť základný poplatok 30,00 eur, za čo dostane 12 ks 
žetónov,  
c) osoby, ktoré využívajú nehnuteľnosti na rekreačné účely (chalupári) a dôchodcovia žijúci 
sami v domácnosti sú povinní zaplatiť základný poplatok 15,00 €  t.j.  zakúpiť si 6 ks žetónov, 
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d) Základný poplatok  sú povinní uhradiť do konca januára príslušného kalendárneho roka na  
obecnom úrade v Drienčanoch, 
e) po vyčerpaní kupónov sú domácnosti, dôchodcovia, organizácie, podnikatelia, povinní 
dokúpiť si žetóny. 
f) žetóny z predchádzajúceho roka je možné využiť do 31. januára nasledujúceho roka  

 

 
(6) 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. 

(7) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Pri množstevnom  zbere, je poplatník povinný 
zaplatiť a postupovať podľa bodu  6)  

(8)  Splatnosť poplatku do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
 (9) Poplatok sa určuje na obdobie roka 2016. 

(12) Poplatník je povinný separovať odpad – plasty, sklo, nebezpečný odpad, textil,  

    20 01 01   Papier/lepenku               20 01 39  Plasty                   20 01 02  Sklo 

    15 01 05  Kompozitné obaly/tetrapack 

    20 01 40 Kovové obaly/alumíniové plechovky od nápojov/ 

 (13) Za vytvorenie čiernej skládky, znečisťovateľ na vlastné náklady odstráni čiernu skládku 
a uloží sa mu pokuta do výšky  165,00 €. 

 

 
Drobný stavebný odpad 

Na základe , že  obec nedisponuje zberným dvorom:  

1. Obec v prípade záujmu obyvateľov objedná službu zabezpečujúcu nakladanie s drobným 
stavebným odpadom /veľkokapacitný kontajner, / jeho odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie 
DSO/ od zberovej spoločnosti. Zabezpečí preberanie a stanovenie hmotnosti DSO 
prineseného obyvateľom na stanovište  /predpokladá sa akceptácia prepočtu podľa objemovej 
hmotnosti/ a následne sa vyrubí poplatok s úhradou v hotovosti do pokladne OcÚ  

2. Obyvateľ bude mať povinnosť uložiť DSO na najbližšej skládke, pričom poplatok za 
zneškodnenie DSO musí uhradiť obci na základe vážneho lístka (v tomto prípade je výška 
poplatku stanovená po dohode  s príslušnou skládkou /v danom limite/)  
3. Zberný dvor pre skládku DSO pre občanov, ktorí si odnesú DSO bez škodlivín sami je 
skládka v Tornali vedená spoločnosťou Brantner Tornaľa. 
 

v Drienčanoch 15.12.2015    

 

                                                                                  Peter Švoňava 

           starosta obce  
 

 
 


