Obec Hrachovo, Mieru 35, 980 52 Hrachovo
Číslo spisu: 324/2021-002

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrachovo č. 5/2021 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) zverejnený na
pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
11. 11. 2021
Zverejnený na webovom sídle obce dňa:
11. 11. 2021
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
11. 11. 2021
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
22. 11. 2021
Pripomienky zasielať:
 písomne na adresu: Obec Hrachovo, Mieru 35, 980 52 Hrachovo,
 elektronicky na adresu: michaela.vyvlekova@hrachovo.dcom.sk,
 ústne do zápisnice na obecnom úrade v Hrachove: u spracovateľa
návrhu VZN – Ing. Michaela Vývleková,
 telefónne číslo: 047/56 95 126.
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
23. 11. 2021
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva v Hrachove uznesením číslo, zo
dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:

118/12/2021, zo dňa
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31. 12. 2021

Obecné zastupiteľstvo v Hrachove v súlade s ustanoveniami § 6 odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade
s ustanoveniami § 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 predpisov (ďalej len „zákon o
miestnych daniach“)

sa uznieslo
na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Hrachovo č. 5/2021 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“).

Článok 1
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
VZN obce Hrachovo stanovuje:
a) predmet miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„miestny poplatok“),
b) sadzby miestneho poplatku,
c) forma a náležitosti miestneho poplatku za množstvový zber,
d) oznamovacia povinnosť,
e) vyrubenie miestneho poplatku a splatnosť,
f) podmienky na vrátenie, zníženie a odpustenie miestneho poplatku alebo jeho pomernej časti
a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení miestneho poplatku.
§2
Základné ustanovenia
1. Obec Hrachovo na svojom území ukladá miestny poplatok so zavedením množstvového
zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
2. Správu miestneho poplatku vykonáva obec Hrachovo (ďalej len „správca miestneho
poplatku“).

Článok 2
Miestny poplatok
1.
2.
a)

b)
c)

§3
Predmet miestneho poplatku
Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na
území obce Hrachovo a jej miestnej časti Svetlá.
Poplatníkom je:
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo osoba, ktorá je na
území obce oprávnená užívať nehnuteľnosti uvedené v § 77 ods. 2 písm. a) zákona č.
582/2004 Z. z.,
právnická osoba oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na
podnikanie,
podnikateľ oprávnený užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania.
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3. Poplatník je vždy platiteľ miestneho poplatku. V prípade spoluvlastníctva k nehnuteľností je
platiteľom miestneho poplatku spoluvlastníkmi určený zástupca, keď k určeniu zástupcu
spoluvlastníkmi nedôjde, zástupcu určí obec. V spoločnej domácnosti poplatníkov môže
plnenie povinností poplatníkov prevziať jeden z nich.

1.
a)

b)
c)
2.

3.

§4
Sadzba miestneho poplatku
Obec Hrachovo určuje sadzbu miestneho poplatku nasledovne:
u fyzickej osoby určuje paušálny miestny poplatok, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť
na iný účel ako na podnikanie za osobu a kalendárny deň vo výške 0,0739 Eur, ročný
miestny poplatok vo výške 27,00 Eur,
u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúca sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie množstvovým zberom,
u podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania množstvovým zberom.
Sadzba miestneho poplatku pre množstvový zber pre osoby uvedené v ods. 1 písm. b), c) za
1 liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa určuje vo výške
0,0524 Eur, ročný miestny poplatok vo výške 150,00 Eur pri zbere do 110 litrových
kuka nádob s frekvenciou vývozu 1 x za dva týždne.
Sadzba poplatku pre osoby uvedené v ods. 1 písm. a) za jeden kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,015 eura.

§5
Forma a náležitosti miestneho poplatku za množstvový zber
1. Správca miestneho poplatku určuje vyrubenie miestneho poplatku formou rozhodnutia o
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej len „rozhodnutie“)
za celé zdaňovacie obdobie.
2. Vyrubenie miestneho poplatku je splatný v lehote určenej správcom v rozhodnutí.
§6
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný písomne ohlásiť vznik povinnosti platiť miestny poplatok do 30 dní
odo dňa vzniku, resp. zániku poplatkovej povinnosti. Pri ohlásení uvádza údaje uvedené v §
80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. .
2. Poplatník ohlasuje aj údaje súvisiace so zmenami poplatkovej povinnosti alebo ak žiada
o zníženie poplatkovej povinnosti z dôvodu, ak neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený
užívať.
§7
Vyrubenie miestneho poplatku a splatnosť
1. Vyrubenie miestneho poplatku poplatníkom s paušálnym poplatkom obec vyrubí
rozhodnutím.
2. Obec Hrachovo pre poplatníkov, ktorí sú zapojení do množstvového zberu určuje poplatok
ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby na základe oznámenia.
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3. Pre poplatníkov s paušálnym poplatkom je splatnosť v spoplatňovacom období cez SIPO,
prípadne jednorázovo do pokladne obecného úradu.
4. Poplatok pre poplatníkov za množstvový zber sa vyberá na základe rozhodnutia
bezhotovostným prevodom na účet obce v banke, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do
pokladne obecného úradu v Hrachove.

1.

2.

a)

3.
a)

b)
4.

5.

6.

§8
Podmienky na vrátenie, zníženie a odpustenie miestneho poplatku
alebo jeho pomernej časti a podklady, ktoré má poplatník predložiť
pri znížení alebo odpustení miestneho poplatku
Obec Hrachovo vráti pomernú časť miestneho poplatku poplatníkovi, ktorému v priebehu
zdaňovacieho obdobia povinnosť platiť miestny poplatok a to 30 dní odo dňa preukázania
skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti z dôvodu zániku trvalého
pobytu, zániku prechodného pobytu a zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť.
Obec vráti vzniknutý preplatok, ak daňový subjekt má vyrovnané všetky daňové povinnosti
vrátane príslušenstva a zároveň daňový subjekt určí formu vrátenia preplatku, t. j. v
hotovosti alebo bankovým prevodom na účet po písomnom nahlásení čísla účtu a príslušnej
banky, v ktorej je vedený.
Obec vráti miestny poplatok, alebo jeho pomernú časť pozostalému po poplatníkovi, ktorý
umrel (ďalej len „pozostalý poplatník“) po predložení kópie úmrtného listu.
Obec Hrachovo zníži o 50 % miestny poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
na základe podkladov, ktoré obec určí, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, a to poplatníkovi, ktorý:
navštevuje školu mimo obce, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich. Nárok na
odpustenie miestneho poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a
to najmä potvrdením zo školy alebo ubytovacím preukazom,
Obec Hrachovo odpustí miestny poplatok poplatníkovi, ktorý:
sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania alebo prechodného pobytu v
obci. Nárok na odpustenie miestneho poplatku je potrebné preukázať hodnoverným
dokladom a to najmä dokladom o úhrade miestneho poplatku za komunálne odpady v inej
obci, dokladom o prechodnom pobyte súčasne s dokladom o úhrade miestneho poplatku v
inej obci, nájomnou zmluvou, potvrdením od zamestnávateľa alebo kópiou pracovnej
zmluvy.
sa zdržiava v zahraničí. Nárok na odpustenie miestneho poplatku je potrebné preukázať
hodnoverným dokladom (kópiou pracovnej zmluvy).
Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku, je povinný
prekladať doklady na zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku každoročne s dátumom
za určené obdobie. Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 3 musí byť zhodný so
zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na odpustenie.
Zníženie ročného miestneho poplatku školy a škôlky počas letných prázdnin bude
posudzované individuálne na základe písomnej žiadosti s uvedením dôvodu pre zníženie
miestneho poplatku pred naplnením dôvodu na zníženie poplatku, najneskôr do 30. 03.
príslušného roka.
Vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady postupuje
obec v súlade s ustanoveniami § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. .
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7. Čestné prehlásenie je možné považovať za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia
poplatku.
8. Poplatníkovi, ktorý má za predchádzajúce obdobia nedoplatky na miestnom poplatku, obec
jeho žiadosť o zníženie alebo odpustenie zamietne.

Článok 3
Prechodné ustanovenia
§9
1. Oznámenia poplatníka k miestnemu poplatku podané poplatníkom do 31. 12. 2021 ostávajú
v platnosti. Oznamovacia povinnosť1 poplatníka týmto nie je dotknutá.
2. Obec podľa tohto nariadenia vyrubí miestny poplatok prvýkrát k 01. 01. 2022.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
§ 10
1. V konaní o miestnom poplatku postupuje správca dane podľa zákona č. 369/2019 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Hrachove uznesením č. 118/12/2021,
zo dňa 08. 12. 2021.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 01. 01. 2022.

.......................................
Ondrej Knechta
starosta obce

Príloha k VZN č. 5/2021:
1. Dôvodová správa

_______________________
1
§ 80 o miestnych daniach
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Príloha č. 1 k VZN č. 5/2021

Dôvodová správa
k VZN obce Hrachovo č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Miestny poplatok upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Uvedený zákon ustanovuje jeden obligatórny miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, ktorý určuje VZN každá obec. Táto konštrukcia zákona vychádza zo
schválenej fiškálnej decentralizácie, ktorá orgánom samosprávy dáva zvýšenú kompetenciu a
právomoc pri zavedení a správe miestneho poplatku a zároveň ukladá aj väčšiu zodpovednosť.
Výnosy z miestneho poplatku sú príjmom rozpočtov obcí. Obecné zastupiteľstvo v Hrachove sa
uznieslo na VZN obce Hrachovo č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku na území obce
Hrachovo a jej miestnej časti Svetlá, uznesením obecného zastupiteľstva v Hrachove č.
118/12/2021, zo dňa 08. 12. 2021 a nadobudne účinnosť 01. 01. 2022.
V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, predkladáme obecnému zastupiteľstvu v
Hrachove návrh VZN obce Hrachovo č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku na území obce
Hrachovo a jej miestnej časti Svetlá. Uvedené zmeny budú platiť pre zdaňovacie obdobia od 01. 01.
2022. Tento návrh VZN je v súlade s ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky
a nie je v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
V článku 2 miestny poplatok, § 4 sadzba miestneho poplatku, bod 1 a) - dochádza k
navýšeniu základnej sadzby za miestny poplatok pre obyvateľov obce z pôvodných 0,0657
Eur/osoba za kalendárny deň, ročný miestny poplatok predstavoval výšku 24,00 Eur/osoba na
0,0739 Eur/osoba za kalendárny deň, ročný miestny poplatok bude predstavovať výšku 27,00
Eur/osoba.
V článku 2 miestny poplatok, § 4 sadzba miestneho poplatku, bod 2 - pre množstvový zber
dochádza k navýšeniu základnej sadzby miestneho poplatku z pôvodných 0,0370 Eur za 1 liter 110
litrovej kuka nádoby s frekvenciou vývozu 1 x za dva týždne, ročný miestny poplatok predstavoval
výšku 110,00 Eur na 0,0524 Eur za 1 liter 110 litrovej kuka nádoby s frekvenciou vývozu 1 x za
dva týždne, ročný miestny poplatok bude predstavovať výšku 150,00 Eur.
Dôvodom zmeny sú každoročne narastajúce náklady za uloženie odpadu na skládkach
odpadu a vzhľadom k tomu, aby obec nedotovala produkciu odpadu z rozpočtu obce, je potrebné
zaviesť uvedenú úpravu. V roku 2021 má obec predpokladaný príjem za komunálny odpad vo
výške 17 000,00 Eur a predpokladané náklady vo výške 27 000,00 Eur.
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