OBEC HRABIČOV

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrabičov č. 1/2021

o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez
obsahu škodlivín

Obec Hrabičov podľa par. 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a podľa 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
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/
Úvodné ustanovenie

1.
Obecné zastupiteľstvo v Hrabičove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 1 a § 98
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a predpisov stanovuje s účinnosťou od 1. januára 2022
na kalendárny rok 2022 a ďalšie zdaňovacie obdobia:
a/ poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín
Čl. 1
Poplatník

1.Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín 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.
2.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 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, v obci trvalý 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. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, 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,
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.
5. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
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 /ďalej len platiteľ/.
6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
7. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a 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 oznámiť obci.
Čl. 2
Určenie poplatku

1. Výška poplatku sa určí:
a) u fyzických osôb uvedených v čl. 1, ods. 2 písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať tento poplatník v obci trvalý
alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,
b) u poplatníka podľa čl. 1. ods. 2 písm. b) alebo písm. c) ako súčin sadzby poplatku, počtu
kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov,
c) u poplatníka podľa čl. 1. ods. 2 písm. b) alebo písm. c), uplatňujúceho množstvový zber, ako súčin
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby /zberných nádob/, ktorú poplatník užíva
v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
2. Určené obdobie je jeden kalendárny rok.
3. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období
s poplatníkom podľa čl. 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) 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 v obci, ak je poplatníkom fyzická osoba – podnikateľ,

do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v meste
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( ďalej len „priemerný počet zamestnancov“ ), a
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 tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v 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.
4. Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období nevypočíta podľa ods.
3, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet:
a/ priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb,
ktoré majú v obci aj trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou;
koeficient má hodnotu 1,
b/priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b).
5. Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je:
predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú
užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo ak nie je možné postupovať podľa písmena
a)
1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca
týždňa, ktorý predchádza týždňu , v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa čl. 4
o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca
určeného obdobia.
Čl. 3
Sadzba poplatku

1.
Sadzba poplatku za komunálny odpad je:
a/ 0,005205 eur za jednu osobu a kalendárny deň 0,05205x365 dní=19 € / občan / rok )
podľa čl. 1 ods. 2 písm. a, b, c, pri nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na území obce
b/ 0,03835 eur za osobu nad 70 rokov a kalendárny deň ( 0,03835 x 365 dní) = 14,00 € / občan /
rok ) ktorá dovŕši 70 rokov k 31.12 zdaňovacieho obdobia predchádzajúceho roku.
podľa čl. 1 ods. 2 písm. a, b, c, pri nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na území obce.
c/ pre podnikateľov, ktorí majú v obci svoje prevádzky sa určuje ročná sadzba: Stolárstvo Beňo 35€,
Varsa a syn 35 €, , Rímskokatolícka cirkev Hrabičov 35 €, Komunita Kráľovnej pokoja 72 €, Cargo
Expres Slovakia 257 €, Novalim 257 € , COOP Jednota SD Žarnovica 86€, Pohostinstvo Hrabičov
35 €, Poľan s .r. o. Nová Baňa 35 €, Chata Adamovka 128 € .
d/ 0,005205 eur za jednu osobu a kalendárny deň 0,005205 x365 dní=19 € / osoba / rok podľa
LV)za kalendárny rok za dom, byt, nebytový priestor, chatu a iné stavby slúžiace na rekreáciu, ktoré
na území obce užíva osoba v obci neprihlásená k trvalému pobytu.
U platiteľov poplatku sa bude vychádzať z evidencie obyvateľov na obecnom úrade a evidencie
priznaní z dane z nehnuteľností
2.

Sadzba poplatku za DSO / drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín/ je:

a/

0,06498 € / kg / drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. poplatok zahŕňa

manipuláciu, likvidáciu a uloženie odpadu na skládku/. Skutočná výška poplatku sa prepočíta podľa
objemu DSO pri odovzdaní /
b/Poplatok sa platí v hotovosti do poklade obce pri odovzdávaní drobného stavebného odpadu
c/Drobný stavebný odpad bez škodlivín poplatník uloží do veľkokapacitného kontajnera
v priestoroch pri Obecnom úrade.
Čl. 4
Ohlásenie
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť
a ) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (
ďalej len „identifikačné údaje“ ); ak je poplatníkom osoba podľa čl. 1 ods. 2 písm. b) alebo c) názov
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné údaje ( IČO ),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za nich plní povinnosť poplatníka podľa čl. 1 ods. 7,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa čl. 2, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 6 aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný á oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
3.
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.
Čl. 5

Určenie poplatku a spôsob platenia poplatku.

1. Poplatok podľa tohto nariadenia bude vyrubený každoročne Rozhodnutím na celé zdaňovacie
obdobie.
2. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia podľa čl. 4 zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený
v nesprávnej výške alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, obec
upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolnosti, ktoré nastali.
3. V prípade, že poplatník nesplní ohlasovaciu a oznamovaciu povinnosť v stanovenom termíne,
bude mu vyrubený poplatok na základe zistených skutočností v súlade s týmto nariadením.
4. Poplatok vyrubený fyzickej osobe je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
Čl. 6

Vrátenie, zníženie poplatku

1. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe podkladov:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, t.j. 90 po sebe
nasledujúcich dní - podklady pre zníženie: doklad zamestnávateľa o dlhodobej práci na Slovensku
a v zahraničí, pracovná zmluva bez mzdových podmienok, potvrdenie o štúdiu na Slovensku a
v zahraničí, povolenie na pobyt v zahraničí.
b)
v zmysle § 82 zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, že poplatník
s trvalým pobytom v obci neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe

nasledujúcich dní – podklady pre zníženie: pracovná zmluva, nájomná zmluva.
c) 50%-tné zníženie za podmienky, že v čase vyrubenia poplatku nemajú daňové a iné
nedoplatky voči obci za predchádzajúce daňové obdobia študentom denného štúdia na stredných
a vysokých školách, ktorí bývajú v internáte alebo v prenájme a v obci majú trvalý alebo prechodný
pobyt. Túto skutočnosť musí poplatník preukázať potvrdením o návšteve školy a ubytovaní do 31.
januára toho ktorého roka.
d) 50%-tné zníženie za podmienky, že v čase vyrubenia poplatku nemajú daňové a iné
nedoplatky voči obci za predchádzajúce daňové obdobia poplatníkom pri nehnuteľnostiach
slúžiacich na bývanie na nedostupných miestach, podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt
v obci. Nedostupným miestom sa pre účely tohto nariadenia považujú nehnuteľnosti, ktoré sú
vzdialené od prístupových komunikácií a nie je možné odtiaľ zvážať odpad z kuka nádob, pričom
budú pre nich na dostupných miestach pre zvoz zriadené zberné miesta, kde budú umiestnené zberné
nádoby, do ktorých sú občania z týchto nehnuteľností povinní komunálny odpad a drobný stavebný
odpad dávať. Konkrétne pre účely tohto nariadenia sa nedostupnými miestami rozumejú :osada
Laurovci , Havranie, Kopanica , Kristianovci , Smelákovci , Zajacovci , Čierťaže , Pančuškovci ,
Adamov vrch .
2. Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok
vyrubený Rozhodnutím, na základe žiadosti je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku
rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného rozhodnutia, alebo odo dňa zistenia tejto
skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok
uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 €. Podklady na vrátenie poplatku alebo
pomernej časti poplatku : odhlásenie z trvalého alebo prechodného pobytu v obci, úmrtie
poplatníka alebo osoby, za ktorú plní poplatník povinnosť platiť poplatok.
3. Spôsob a lehota na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku:
do 30 dní od skutočností, rozhodujúcich pre posúdenie žiadosti, alebo
do 1 mesiaca od skončenia obdobia určeného obcou ( do 31.01.príslušného roka )
Na poplatok za DSO / drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín./ obec neposkytuje žiadnu
zľavu a poplatník ho platí v plnej výške podľa objemu DSO bez obsahu škodlivín
4. Poplatok sa poplatníkovi na základe žiadosti zníži:
a)
o pomernú čiastku v prepočte za celé mesiace za čas, kedy je osoba mimo územia SR zo
študijných, pracovných a iných dôvodov. K žiadosti je potrebné predložiť doklady preukazujúce
nárok na zníženie: doklad zamestnávateľa o dlhodobej práci na Slovensku alebo v zahraničí,
pracovná zmluva , potvrdenie o štúdiu na škole na Slovensku alebo zahraničí, povolenie na
pobyt v zahraničí
b) o pomernú čiastku za čas, kedy sa osoba časť roka z rôznych príčin zdržiava mimo územia obce
a preukáže sa uhradením poplatku za príslušnú dobu za odpad v obci, kde sa počas roka zdržiaval a
potvrdením o pobyte a jeho dĺžke z obce, kde sa počas roka zdržiaval. Toto zníženie sa nevzťahuje
na majiteľov rekreačných objektov , chát a rodinných domov slúžiacich na rekreáciu
5. V prípade preplatku sa postupuje rovnako ako v čl. 7 ods.3.

Čl. 7
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v čl.1 odseku 2.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu kalendárneho roka, poplatok sa platí prvým dňom od

prvého mesiaca nasledujúceho po dni, keď táto povinnosť vznikla.
3.Pri zániku poplatkovej povinnosti si správca poplatku preplatok zistí overením právnej
skutočnosti rozhodujúcej na zánik poplatkovej povinnosti v príslušnej evidencii. Zánik poplatkovej
povinnosti platí prvým dňom od prvého mesiaca nasledujúceho po dni, keď táto zmena nastala.
Preplatok sa použije na úhradu prípadného nedoplatku inej dane, alebo poplatku, ak nie je takýto
nedoplatok ako preddavok na dosiaľ nesplatnú povinnosť na poplatku, pri ktorom preplatok vznikol.
V prípade, že poplatník má všetky povinnosti splatené, obec postupuje podľa čl. 6, ods. 2, pokiaľ nie
je v tomto VZN uvedené inak.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia

1. Správu poplatku vykonáva Obec Hrabičov
2. Forma úhrady poplatku je buď v hotovosti do pokladne na OcÚ Hrabičov, poštovou poukážkou,
alebo prevodom na účet
obce: IBAN: SK79 5600 0000 0014 1055 2005, VS – uvedený
v Rozhodnutí.
3. Poplatok bude vyrubený Rozhodnutím.
4. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nadol v prospech daňovníka.
5. Ak si poplatník neplní oznamovaciu alebo ohlasovaciu povinnosť, správca poplatku voči nemu
uplatní sankciu v zmysle § 155 zákona SNR č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov
za nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy. Opakovane možno uložiť pokutu, ak uloženie pokuty
neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá.
6. Na konania vo veciach tohto poplatku sa vzťahuje zákon. Č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
a doplnkov a zákon SNR č. 563/2009Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších
predpisov.
Čl. 9

1. Týmto nariadením sa ku dňu 31.12.2021 ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrabičov č.
1/2018 a dodatok č.1/2019 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín. Podľa tohto nariadenia sa budú posudzovať právne
vzťahy a nároky vzniknuté od 01.01.2022.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa..........
č. uznesenia ........./2021
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