
Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady č. 4/2016 

 

     Dodatok č.4  

                                                                                 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu obce o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 12.12.2016, číslo uznesenia 53/2016. 

Obec Gemerská Ves, Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Vsi v súlade s ustanovením § 4 ods. 3  

písm. c),  § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto  

všeobecne záväzného nariadenia:  

 

Obec Gemerská Ves v základných náležitostiach o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 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   v y d á v a: 

     D o d a t o k č. 4 

      § 36 

     Sadzba poplatku 

 

(1) Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 

v rodinných domoch alebo užíva nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo 

objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný 

účel ako na podnikanie je  0,060 € za osobu a kalendárny deň. 
 

(2) Sadzba poplatku pri nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce, ktorá je využívaná na         
            podnikanie je : 0,080 € za osobu a kalendárny deň, pričom ukazovateľ produkcie     

            komunálnych odpadov v určenom období je súčet : 

a  priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom 

období s poplatníkom v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré 

sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny 

orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník 



užíva alebo je oprávnený užívať nachádzajúcej sa obci; ak je poplatníkom fyzická 

osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba;  

(b priemerného počtu  

1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie 
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné alebo ubytovacie služby; do počtu 
osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý alebo prechodný 
pobyt. 

2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie 
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské 
služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie 
komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa prvého bodu, 
alebo 

3. Ak sa ukazovateľ  produkcie  komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta 
podľa ods. 2, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období 
je súčet : 

       priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený  
       o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt,   
       vynásobený koeficientom 0,8. 
 
     

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento dodatok bolo schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2022 

uznesením číslo 19/2022 

(2) Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023. 

 

 

 

 

        Monika Lévaiová 

         starostka obce 

VYVESENÉ 27.11.2022 

ZVESENÉ:  11.12.2022 


