
Návrh VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kríže dňa: 02.12.2018 

Zvesené: 17.12.2018 

VZN  schválené a vyvesené na úradnej tabuli v obci Kríže dňa: 18.12.2018 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2019 

 

Obec Kríže 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 ustanoveniami § 4 a súvisiacich 

ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  

 

Vydáva 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Obce Kríže 

 

Č. 1/2018 

O miestnych daniach 

I. Časť 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Článok l 

 

Obec Kríže týmto Všeobecne záväzným nariadením obce Kríže č. 1/2018 o miestnych daniach 

/ ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie“/podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach 

v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ ukladá na území obce Kríže s účinnosťou od 

01.01.2019 na svojom území tieto dane: 

1./ Miestne dane: 

                              a/ daň z nehnuteľnosti 

                              b/ daň za psa 

2. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľnosti a dane za psa je 

kalendárny rok. 

 

 



MIESTNE DANE 

Článok 2 

 

Daň z nehnuteľnosti 

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa: 

                                                    a/ daň z pozemkov 

                                                    b/ daň zo stavieb 

                                                     c/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 

 

Článok 3 

Daň z pozemkov 

1. Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach. 

2. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastri obce Kríže v členení podľa § 6 

odst. 1 až 7 zákona o miestnych daniach. 

3. Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona 

o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k 1. januáru zdaňovacieho 

obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane 

nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou. 

4. Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov a v zmysle § 8 odst. 2 zákona č. 582/2004 

v katastri obce Kríže pre jednotlivé druhy pozemkov za 1 m2 nasledovná: 

 

Druh pozemku:                                                                Hodnota:                  Sadzba: 

 

a/ orná pôda, chmeľnice ,vinice, ovocné sady 

     /§6 ods. 1 písm. a/ zákona  /                                      0,2277 eur/m2        0,70 % 

b/ trvale trávnaté porasty 

      /§6 ods. 1 písm. a/ zákona/                                       0,0212 eur/m2        0,70 % 

c/ záhrady          

      /§6 ods. 1 písm. b/zákona                                          1,32 eur/m2            0,30 % 

d/ zastavané plochy a nádvoria    

      /§6 ods. 1písm.c/zákona/                                           1,32 eur/m2            0,30 % 

e/ ostatné plochy /§6ods.1 písm. c/ zákona/                 1,32 eur/m2          0,70 % 

f/  Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 

     využívané vodné plochy  

     / § 6 ods. 1 písm. d/ zákona/                                       1,32 eur/m2            0,70 % 

g/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske 

     lesy/§ 6 ods. 1 písm. d/ zákona/            

     vyhláška č. 254/2010 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku     2,00 % 

h/ stavebné pozemky /§6 ods. 1 písm. e/ zákona/        13,27 eur/m2          0,70  



Článok 4 

Daň zo stavieb 

1. Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona 

o miestnych daniach. 

2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby v katastri obce Kríže, ktoré majú jedno alebo 

viac nadzemných podlaží alebo časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré 

bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby 

alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné 

rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv, že sa stavba prestala užívať. 

3. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa 

rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. 

4. V obci Kríže je sadzba dane zo stavieb nasledovná: 

Druh stavby:                                                                                                                sadzba v eur/m2 

a/ stavby na bývanie a drobné stavby ,ktoré majú doplnkovú funkciu 

      pre hlavnú stavbu/§10 ods. 1 písm. a/ zákona/                                                     0,033 

eur/m2 

b/  stavby na pôdohospodársku produkciu ,skleníky, stavby pre vodné 

      hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu /§ 10 ods. 1 písm. b /zákona                0,033 

eur/m2 

c/  chaty a stavby na individuálnu rekreáciu /§ 10 ods. 1 písm. c/ zákona/            0,099 

eur/m2 

d/  samostatne stojace garáže /§10 ods. písm. d/zákona                                          

0,033eur/m2 

e/  priemyselné stavby ,stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby 

       využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 

      vlastnú administratívu /§ 10ods.písm.g /zákona                                                  0,165 

eur/m2 

f/   stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť ,skladovanie a 

      administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 

      činnosťou /§ 10 ods. písm. h/zákona                                                                       0,165 

eur/m2 

g/   Ostatné stavby neuvedené v § 10 ods. 1 písm. a/ až h/ zákona                         0, 

033eur/m2 

h/  stavby slúžiace na viaceré účely /§ 12 ods. 6 zákona/                                          0,165 

eur/m2 

5. Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a/ a b/ tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných  



Stavbách zvyšuje o 0, 024 eur za každý začatý m2 zastavanej plochy a za každé 

ďalšie nadzemné podlažie. 

 

 

Článok 5 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti 

1. Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona 

o miestnych daniach. 

2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Kríže, ktoré aspoň jeden 

byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické 

osoby. 

3. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového 

priestoru v m 2. 

4. Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eur za každý začatý m2 zastavanej plochy bytu 

a nebytového priestoru. 

 

Článok 6 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti 

 

1.Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po 

zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 

31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo 

nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného 

zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane 

z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny 

skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho 

obdobia sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu 

roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa 

vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. 

2.Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je 

povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik, alebo zánik daňovej 

povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, 

keď tieto skutočnosti nastali. 

3.Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti /ďalej len priznanie/ je daňovník povinný 

podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom 

mu vzniká daňová povinnosť, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak a v ďalších 

zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočnosti rozhodujúcich 

na vyrubenie dane z nehnuteľnosti. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie 

dani sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľnosti. Daňovník, ktorý nadobudne 

nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať daňové 

priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak pozemok, stavba, byt 

a nebytový priestor v bytovom dome je v spoluvlastníctve viacerých osôb /§ 5 odst. 4, § 9 

odst.  3,a§ 13 odst. 2/ priznanie podá každá fyzická alebo  právnická osoba. Ak nemožno 

určiť daňovníka podľa § 8 odsekov 12, daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, 



ktorá stavbu skutočne užíva. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho 

dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi 

dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. 

4.Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane 

a daň si sám vypočíta. 

5. Daňovník ,ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, 

titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú  osobu alebo fyzickú 

osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov 

firmy, identifikačné číslo/IČO/ a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník 

povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto 

odseku sú chránené podľa osobitného predpisu. 

6. Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne 

priebežne počas zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane 

vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi ,ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa 

§ 19 odst. 2 zákona o miestnych daniach. 

7. Vyrúbená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní od doručenia platobného výmeru. 

 

Článok 7 

Daň za psa 

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo 

právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely 

a výskumné účely, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým 

zdravotným postihnutím a pes umiestnený v útulku zvierat. 

2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická  osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom 

psa, ak sa nedá preukázať kto vlastní psa. 

3. Základom dane je počet psov. 

4. Sadzba dane je 4,00 eur za jedného psa a kalendárny rok. 

5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom daňovník psa nadobudol a zaniká prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom 

psa. 

6. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi 

dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za 

zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho 

obdobia, v ktorom vzniká daňová povinnosť. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu 

zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní od 

o dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za 

zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Písomné 

oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie 

vlastníka, resp. držiteľa psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, 

označenie psa, jeho vek, spôsob nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy 

vlastníka, resp. držiteľa, druhy veterinárnych očkovaní. 

7. Spôsob preukázania vzniku daňovej povinnosti: 

Písomné oznámenie doručené na obecný úrad. 

8. Spôsob preukázania zániku daňovej povinnosti: 



Písomné oznámenie doručené na obecný úrad. 

9. Daň za psa po prvý krát vyrubí obec platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích 

obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie platné bez vyrubenia do 31.januára  tohto 

zdaňovacieho obdobia. 

10. Spôsob vyberania dane: 

a/ v hotovosti do pokladne 

b/ na účet obce Kríže IBAN: SK 89 0200 0000 0000 1092 4522 

 

Článok 8 

Spoločné ustanovenia 

1. Správu miestnych  daní  vykonáva obec Kríže prostredníctvom starostky obce 

2. Postavenie povereného zamestnanca obce-správu dane z nehnuteľnosti nemá hlavná 

kontrolórka obce Kríže 

 

§10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, 

odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zákon NR SR č. 511/1992 o správe 

daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. Týmto VZN sa ruší VZN obce Kríže 

č. 01/2018 zo dňa 12.12.2017 o daniach a poplatkoch. 

2. Toto všeobecne záväzne nariadenie č.01/2019 schválilo obecné zastupiteľstvo 

v obci Kríže uznesením č. 02/2019 zo dňa 18.12.2018. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Kríže nadobúda účinnosť dňom 

01.01.2019 

 

 

 

V Krížoch dňa 18.12.2018 

 

 

 

 

Oľga DUTKOVÁ 

Starostka obce Kríže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ  NARIADENIE 
 

Obce  KRÍŽE 
 

Č.2/2018 

 

O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

na území obce Kríže 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kríže na základe ustanovenia § 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ustanovenia § 4 

odst. 3 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení právnych predpisov 

v nadväznosti  v y d á v a  toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Č.2/2018 

O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Kríže 

 

Prvá časť 

Úvodné ustanovenia 

Článok 1 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ upravuje podrobnosti 

o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu 

komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe 

nakladania s drobným stavebným odpadom, ako aj miesta určené na ukladanie 

týchto odpadov na zneškodňovanie odpadov. 

 

Článok 2 

Systém zberu odpadov 

 

  

1. Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov: 

a/ kontajnerový a vrecový zber zmesových komunálnych odpadov 

b/ kalendárový zber pre tieto zložky komunálnych odpadov: papier, sklo, PET fľaše,     

zmiešané plasty, , elektro odpad a kovové obaly, nebezpečný odpad. 

c/ drobné stavebné odpady kód odpadu 170904 



d/paušálny zber pre ostatné fyzické osoby 

 

Článok 3 

Spôsob nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

1. Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových 
Nádob: 

       a/  kontajner KUKA 110 L z pozinkovaného plechu alebo plastový pre zmesový     

             komunálny odpad 

        b/ plastové vrecia určené obcou pre triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho 

              odpadu 

         c/ veľkoobjemové kontajnery pre objemné odpady a drobné stavebné odpady 

 

2. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný: 

a/   na obecnom úrade objednať si potrebný počet zberných nádob a plastových vriec 

       zodpovedajúcich systému zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu  

      a vytriedených zložiek komunálneho odpadu 

b/ zberné nádoby v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste, bezprostredne 

       blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo. 

c/  starať sa o prístup k zberným nádobám a vreciam a o čistotu stanovíšť a okolie 
zberných nádob a vriec 

d/  ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob a vytriedený komunálny 

      odpad do vriec alebo zberných nádob určených. 

e/  ukladať elektro odpady z domácnosti vrátane žiariviek a svietidiel a odpady 
s obsahom škodlivín na miesta a do zberných nádob určených obcou. 

3. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti má zakázané: 

a/ ukladať do zberných nádob -kontajner KUKA 100l a plastových vriec tekutý odpad, 

b/ preťažovať zbernú nádobu-kontajner KUKA 

c/ spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách -kontajner KUKA 

d/ ukladať elektro odpady z domácnosti vrátane žiariviek a svietidiel, odpady s obsahom 

     škodlivín, objemný odpad, drobný stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, 
triedený  komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad do iných nádob ako sú 
určené podľa tohto nariadenia. 

e/ ukladať žeravý popol, ukladať stavebný materiál a kamene do zberných nádob 



f/ toto nariadenie upravuje tiež výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový 
komunálny odpad, ktoré znáša pôvodný pôvodca odpadu. 

 

Článok 4 

Systém zberu prepravy a zhodnocovania zmesových 

Komunálnych odpadov 

 

1. Na území obce pre držiteľov zmesového odpadu a vlastníkov alebo správcov 
nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob -
kontajner KUKA 110 l sa uplatňuje harmonogramový systém zberu. 

2. Zber ,prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho  
odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, a tou je spoločnosť 
Natur  Pack, a. s. Bratislava, vývozcom je FURA, s .r. o. 

3. Každý držiteľ zmesového odpadu je povinný používať typ zberných nádob na zmesový 
komunálny odpad zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie. 

4. Pre držiteľov zmesového komunálneho odpadu, ktorí užívajú zberné nádoby-
kontajner KUKA 110 l, interval odvozu sa zabezpečuje 2 x mesačne. 

5. Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti zabezpečí 
obec pre každú domácnosť. 
 
 

Článok 5 
Systém zberu, prepravy a zhodnocovanie triedených zložiek 

Komunálneho odpadu 
 

1. Na území obce sa zabezpečuje triedenie a zber týchto zložiek komunálneho 
odpadu: papier, sklo, zmiešané plasty, PET fľaše, elektro odpad a kovové obaly, 
nebezpečný odpad 

a/  odpady z papiera /noviny, časopisy, kartóny/ 

b/ odpady zo skla / prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité / 

c/ zmiešané plasty / fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, 
plastové hračky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly od drogérie 

d/ PET fľaše plastové fľaše od nealkoholických nápojov-zlisujú sa stlačením 

e/ elektro odpad -elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami 

f/ kovové obaly-plechovky od alko, nealko nápojov-zlisovať stlačením 

g/ nebezpečný odpad- batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadla, absorbenty, 
filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok 

2. Na území obce pre držiteľov triedených zložiek komunálneho odpadu 
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi , s ktorou má obec 
uzatvorenú zmluvu, v prípade Obce Kríže je to spoločnosť Natur Pack, a. s. 
Bratislava, zberovou spoločnosťou bude FURA. s. r .o. Rozhanovce. 



3. Harmonogram zberu triedených zložiek komunálneho odpadu obec zabezpečí pre 
každú domácnosť. 
 
 

Článok 6 
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 Kríže 

2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je: 
 
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt ,alebo ktorá je na 
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 
, rekreačnú chatu 
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 ods. 2 písm.  a/ v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, 
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 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 alebo prechodného pobytu. 

4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybratý 
poplatok ručí: 
a/ vlastník nehnuteľnosti 
b/ správca, ak je vlastníkom štát, vyšší územný celok alebo obec. Platiteľ 
a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 
2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne 
skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 

6. Sadzba poplatku je 0,020 EUR za osobu a kalendárny deň/7,00 EUR na osobu 
a rok/ u občanov, ktorý trvale žijú v obci alebo majú prechodný pobyt v obci. 

7. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na 
základe nasledovných dokladov: 
a/ potvrdenie o prechodnom pobyte a súčasne doklad o zaplatení 
b/ potvrdenie o pobyte v ubytovacom zariadení /nájomná zmluva/ 
c/ pobyt v zahraničí /doložené dokladom/ ,že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí 

8. Zníženie alebo odpustenie poplatku možno žiadať v lehote 30 dní odo dňa vzniku 
povinnosti platiť poplatok. 

9. V obci sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu 
škodlivín pre fyzické osoby a právnické  osoby. 

10. Na základe zavedeného množstvového zberu pre drobné stavebné odpady podľa 
odseku 9 určuje sa výška poplatku, ktorá je priamo úmerná vyprodukovanému 



množstvu odpadu vo výške 0,015 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov 
bez škodlivín. 

11. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom a splatnosť poplatku  je do 15 dní od 
doručenia platobného výmeru. 
 

 
Článok 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
Zrušuje sa : 
-Všeobecne záväzné nariadenie obce Kríže č. 2/2015 zo dňa 12.12.2015 
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi v znení 
neskorších doplnkov a zmien VZN 
-Zmeny a dodatky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v obci Kríže 
-Toto Všeobecne záväzne nariadenie obce Kríže č.2/2018 schválilo obecné 
zastupiteľstvo obce Kríže na svojom zasadnutí dňa 18.12.2018 uznesením č. 
02/2018. 
 
Toto všeobecne záväzne nariadenie obce nadobúda účinnosť 1. januára 2019 
 
 
 
V Krížoch, dňa 18.12.2018 
 
 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce 02.12.2018 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce 18.12.2018 
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019 
 
 
 
 
 
 

Oľga DUTKOVÁ 
Starostka obce Kríže 

 
 


