Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hruštín
č.: 3/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hruštín
Obec Hruštín v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie.
Článok 1
Základné povinnosti
1. Obec Hruštín vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikli na území obce Hruštín.
2. Obec zabezpečuje zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov, pričom
poplatník platí obci miestny poplatok.
3. Správu poplatku vykonáva obec a poplatok je príjmom rozpočtu obce.
4. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Náklady na činnosti nakladania s KO a DSO hradí
obec z miestneho poplatku.
Článok 2
Základné pojmy
1. Poplatok za komunálne odpady platí poplatník, ktorým je:
 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„)
 právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel ako na podnikanie
 podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci na účel
podnikania
2. Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu. Ak má osoba 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.
To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.
3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom ak na jeho základe:
 užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
 je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
 užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať,
 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
Článok 3
Platiteľ poplatku
1. Obec stanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí:
 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,
 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 žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti 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. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa
dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj
ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná bezodkladne písomne oznámiť
obci.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v článku 2 ods. 1.
Článok 4
Sadzba poplatku, keď občan nemá dohodu o množstvovom zbere
1. Pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie, alebo na individuálnu rekreáciu.
Na každého (člena) osobu prihlásenú na trvalý alebo prechodný pobyt v obci
24,15 €/rok
2. Pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ:
 Na každého zamestnanca
a/ vo výrobe, úrade, kancelárii
b/ v obchode, reštaurácii, pohostinstve
c/ v školstve
d/ v zdravotníctve

33,80 €/rok
105,00 €/rok
39,20 €/rok
39,20 €/rok

 Pri nehnuteľnosti alebo byte, slúžiacom na poskytovanie rekreačných a ubytovacích služieb
 na jeden objekt /chatu
41,20 €/rok
3. Osoby, ktoré nemajú na území obce Hruštín trvalý alebo prechodný pobyt a vlastnia
nehnuteľnosť alebo byt, slúžiaci na individuálnu rekreáciu /chaty/
20,60 €/rok
Pozn.: U pôvodcov odpadov, ktorých nemožno zaradiť podľa vyššie uvedených sadzieb sa
postupuje tak, že sa použije sadzba, ktorá je najbližšia charakteru nehnuteľnosti a druhu
činnosti v nej.

je

Článok 5
Sadzba poplatku pri množstvovom zbere
1. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške,
ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za
daný čas.
2. Výška poplatku je 0,027 € za jeden liter /dm3/ komunálnych odpadov pri zavedenom
množstvovom zbere, ak si osoba individuálne zvolila (požiadala obec o ) množstvový zber.
3. Výška poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu je 0,020 €.
4. Obec určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby (resp. súčtu
objemu nádob), ktoré poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov podľa VZN obce Hruštín. Frekvencia odvozov a objem
zbernej nádoby sú určené poplatníkom v súlade s uvedeným nariadením obce o odpadoch .
5. Pri množstvovom zbere je ročný poplatok nasledovný:
a) Pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo na individuálnu rekreáciu, pri vývoze 1
KUKA nádoby:
1x za mesiac /žltá/
35,70 €/rok
1 x za 2 týždne /červená/
71,40 €/rok
1 x za týždeň /zelená/
142,80 €/rok
Pozn.: Pri 6 osobách a viac je podmienka vývozu minimálne každé 2 týždne.
b) Pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo
užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri stanovenom
vývoze 1 KUKA nádoby:
1 x za týždeň
180 €/rok
2 x za mesiac
90 €/rok
Článok 6
Spôsob platenia
1. Ak výška poplatku nepresiahne 35,70 € platí sa jednou splátkou najneskôr do 31. 7. daného roka
2. Ak výška poplatku presiahne 35,70 € platby sa rozložia do 2 rovnakých splátok a to:
1. splátka do 31. 7.
2. splátka do 30. 11.
Platbu poplatku možno realizovať:
- na účet obce
- osobne do pokladne obce
Článok 7
Ohlasovacia povinnosť
1. Platitelia poplatku sú povinní obci nahlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie
výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.
2. Poplatková povinnosť vzniká dňom:
Pre fyzickú osobu – občana:
- dňom vzniku trvalého pobytu v obci
- dňom vzniku prechodného pobytu v obci
- dňom vzniku práva užívať byt

dňom vzniku práva užívať nebytový priestor
dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou
dňom vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
Pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom:
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnost a nehnuteľnosť takáto právnická osoba je
oprávnená užívať alebo ju užíva na iný účel ako na podnikanie
Pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu):
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účelom podnikania
-

Článok 8
Sankcie
1. Ak poplatok nebude zaplatený včas alebo v správnej výške, môže správca poplatku rozhodnutím
zvýšiť nezaplatený poplatok najviac o 50 %.
Článok 9
Oslobodenie a úľavy
1. Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch
poplatky znížiť aj pod najnižšiu sadzbu alebo poplatok odpustiť. Žiadosť o zníženie alebo
odpustenie poplatku je potrebné podať správcovi miestnych poplatkov do 31. 1. daného roka.
2. V rodine kde žije viac ako 6 členov v domácnosti sa pri množstvovom zbere poplatok za každého
ďalšieho člena nevyberá.
3. U jednočlennej domácnosti zapojenej do množstvového zberu sa poplatok zníži o 50%.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Hruštín č.3/2016 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Hruštín bolo schválené Uznesením Obecného
zastupitelstva obce Hruštín č. 23/2016 zo dňa 10. 06. 2016 a nadobúda účinnosť dňom 01.
januára 2017.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Dodatok č.1/2012 k VZN
č. 3/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
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