Všeobecne záväzného nariadenie obce Hrkovce č. 2/2011 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.
Obec Hrkovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, §
8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods.
2 a § 103 zákona č.582/2004 Z.z. o miestny daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a
n o v u j e (ďalej len zákon č. 582/2004 Z.z.)
§ 1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Hrkovciach 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 § 98 zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v znení neskorších
predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2012
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§2
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.
(2) Poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom platí
poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má na území obce 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 podnikanie,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce
na iný účel ako podnikateľský,
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 trvalý aj 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, ktorá
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom (študent , hosť )
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva nehnuteľnosť z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho
vzťahu, ktorú má právo užívať alebo užíva aj poplatník (zamestnanci
u zamestnávateľa)
d) 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 komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad.
(5) Ak žije v domácnosti viacero poplatníkov, plnenie povinnosti poplatníka preberie jeden
člen tejto domácnosti.
(6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2.
§3
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku pre fyzické osoby podľa § 2 ods. 2. písm. a) je
a) 7 € za osobu a kalendárny rok,
(2) Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov podľa § 2 ods. 2 písm. b, c) je sadzba
poplatku
a) 39 € na jednu osobu a kalendárny rok
b) 10 € na jednu osobu a kalendárny rok pre zamestnancov škôl, učiteľov a personál
c) 7 € za fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na
individuálnu rekreáciu, ako je záhrada , viničný dom a chata.. Ak je nehnuteľnosť
v užívaní alebo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov , alebo užívateľov, poplatok
bude vyrubený platobným výmerom zástupcovi alebo správcovi určenom
vlastníkmi alebo užívateľmi.
§4
Určenie poplatku
(1) Pre poplatníkov podľa § 2 ods. 2 písm. a) je poplatok určený ako súčin sadzby poplatku
a počtu kalendárnych dní v období jedného kalendárneho roka.
(2) Pre poplatníkov podľa § 2 ods.2 písm. b, c je poplatok určený ako súčin sadzby a počtu
zamestnancov v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
§5
Ohlásenie

(1) Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok a odo dňa, keď
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti ohlásiť správcovi
miestneho poplatku ( ďalej len správca )
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu
( ďalej len identifikačné údaje), ak sa jedná o právnickú osobu alebo podnikateľský
subjekt názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné
číslo organizácie,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 2 ods. 5,
c) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa § 2 ods. 1, 3.
(2) Poplatník je oprávnený podať správcovi 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.
§6
Vyrubenie poplatku
(1) Poplatok vyrubí správca poplatníkovi platobným výmerom.
(2) Ak správca sám alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok bol
poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na
zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, mesto upraví poplatok
v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
(3) Poplatok je platiteľ povinný uhradiť na účet Obce Hrkovce v hotovosti do pokladne
Obecného úradu v Hrkovciach, poštovou poukážkou, bezhotovostne bankovým prevodom,
prípadne cestou SIPO
a) 1. splátka do 31.3. zdaňovacieho obdobia resp. do 15 dní odo dňa doručenia platobného
výmeru, ak je tento termín po 31.3
b) 2.splátka do 31.8. zdaňovacieho obdobia v prípade vyrubenia miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady po 31.8. je tento splatný naraz do 15 dní
odo dňa doručenia platobného výmeru.
(4) Ak poplatník uhradil správcovi vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca vráti
preplatok do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru. Správca nevráti
preplatok nižší ako 3 € .

§7
Spoločné ustanovenia pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
(1) Správca zníži poplatok podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník
a) sa zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí, ak predloží doklad /registráciu o tom, že bude
pracovať v zahraničí, doklad o štúdiu v zahraničí, pozývaci list do zahraničia alebo iný
doklad, ktorý preukáže uvedenú skutočnosť/,
b) vykonával základnú vojenskú službu, ak predloží povolávací rozkaz alebo iný doklad,
ktorý preukáže uvedenú skutočnosť,( právoplatná pracovná zmluva)

c) neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich
dní, ak predloží o tejto skutočnosti doklad ( ukončenie právneho vzťahu
k nehnuteľnosti, doklad o stavebných a iných úpravách nehnuteľnosti, ukončenie
podnikateľskej činnosti alebo iný doklad, ktorým preukáže uvedenú skutočnosť,
potvrdenie o návšteve školy s ubytovaním mimo miesta trvalého bydliska, alebo
potvrdenie a zaplatené internátu resp. študentského domova ).
(2) Od poplatku je ďalej oslobodený
a) poplatník – fyzická osoba – podnikateľ, ak nemá zriadenú prevádzku a preukáže sa
dokladom o zaplatení miestneho poplatku za zber a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov z titulu trvalého pobytu totožného s miestom
podnikania.
b) poplatník – školy a školské zariadenia počas jedného mesiaca letných prázdnin.
(3) Povinnosti platiť poplatok zaniká:
a) úmrtím poplatníka,
b) presťahovaním sa poplatníka do iného miesta trvalého pobytu,
c) zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť právnickej a fyzickej osoby.
(4) Správca poskytne úľavu občanom, ktorí:
a) do 31.12.predchádzajúceho roka dovŕšili 70 rokov veku vo výške 30 % z výšky
poplatku pripadajúceho na jednu osobu v domácnosti,
b) sú držiteľmi preukazu „Občan s ťažkým zdravotným postihnutím”. Úľava vo výške
30 % sa poskytne na základe predloženia preukazu „Občan s ťažkým zdravotným
postihnutím“ najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roka. Občanom, ktorí „
Preukaz ZŤP “ predložia po tomto termíne, bude úľava z poplatku poskytnutá až
v nasledujúcom kalendárnom roku.
(5) Správca poskytne úľavu z poplatku do výšky 30 % občanom v sociálnej núdzi v zmysle
zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti.
(6) Správca môže na základe písomnej žiadosti poplatok odpustiť. O odpustení poplatku
rozhoduje starosta obce.
(7) Príjem z poplatku za zber a zneškodňovanie komunálnych odpadov a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavených odpadov je obec povinná použiť výhradne na
úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom.
(8) Poplatníkovi môže byť poskytnutý iba jeden druh úľavy.
(9) Poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom sa určuje
od 01.01.2012.
Na daňovú úľavu nemajú nárok poplatníci , ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom roku
neuhradili daňové poplatky pre Obec Hrkovce.

(10)

§8
Odpustenie poplatku
1. Správca poplatku v zmysle § 82 ods.1 zákona odpustí poplatok za obdobie v bežnom
spoplatňovacom období, v ktorom poplatník:
a) preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval
v zahraničí.
Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú aktuálne potvrdenia
z príslušného spoplatňovacieho obdobia : od zamestnávateľa, pracovná
zmluva, o štúdiu ,o pobyte na území iného štátu,
b) preukáže svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej
služby.
Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť je potvrdenie z vojenskej správy,
vojenská knižka.

2. Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 83 zákona , že odpustí poplatok za obdobie
v bežnom spoplatňovacom období,
v ktorom poplatník
preukáže, že neužíva
nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú potvrdenia: z obecného úradu,
o umiestnení poplatníka
v ústave na výkon trestu odňatia slobody a iné doklady,
v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku
a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká.
3. Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku v zmysle článku § 7 ods.6 tohoto VZN sa
považuje za dlhodobo obdobie dlhšie ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
4. Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie
odpustenia poplatku.
§9
Zníženie poplatku
1. Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 83 zákona, že zníži poplatok na základe
predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia poplatku :
a/ ak poplatník je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo
úplne bezvládny.
Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je preukaz ZŤP,
rozhodnutie o posúdení zdravotného stavu. Doklady preukazujúce dôvod
zníženia poplatku je daňovník povinný predložiť správcovi poplatku
v lehote do 31.1. príslušného spoplatňovacieho
obdobia. V prípade

nepredloženia dokladu správcovi poplatku v stanovenej lehote, správca
dane predmetný poplatok v príslušnom spoplatňovacom období nezníži,
b/ ak poplatník študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom
ubytovanie,
Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je potvrdenie:
o návšteve školy a ubytovacieho zariadenia, prípadne preukázaný spôsob
ubytovania v mieste štúdia,
c/ ak sa poplatník v pracovných dňoch nezdržiava na území obce Hrkovce
Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je potvrdenie :
od zamestnávateľa a iné doklady preukazujúce nárok na uplatnenie
zníženia poplatku.
d / ak poplatník je v hmotnej núdzi.
Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je rozhodnutie úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevkov pomoci
v hmotnej núdzi.
2. Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie
poplatkovej úľavy.
3. V prípade dodatočného odpustenia poplatku podľa §7 tohto VZN v priebehu
spoplatňovacieho obdobia sa výška zníženia poplatku započíta do celkovej výšky
odpusteného poplatku. Po odpustení poplatku v zmysle
§ 7 tohto VZN , správca
poplatku zníženie poplatku neposkytne. Jednotlivé druhy zníženia poplatku nie je
možné uplatniť súčasne.
4. Doklady preukazujúce dôvod zníženia poplatku podľa §7 ods.1 písm. a/ b/,c/ je
poplatník povinný predložiť v bežnom spoplatňovacom období správcovi poplatku
v lehote do 90 dní od skutočnosti zakladajúcej zníženie poplatku. Neuplatnenie
zníženia poplatku má za následok zánik nároku na zníženie poplatku v bežnom
spoplatňovacom období.
5. Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 83 zákona, že zníži poplatok v zmysle §7
tohoto VZN a odpustí poplatok v zmysle §7 ods.2 tohoto VZN len v prípade , ak
poplatník si plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky
z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 10
Záverečné ustanovenia
( 1 ) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Hrkovce č.2/2007 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 14.12.2007
( 2 ) Toto VzN je zverejnené v mieste obvyklým spôsobom obce Hrkovce
29.11.2011, 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve.

dňa

Návrh VZN č.2/2011
Vyvesený: 29.11.2011

Zvesený: 14.12.2011

§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Hrkovce sa na tomto VZN č.2/2011 miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobný stavebný odpad od roku 2012 uznieslo dňa
14.12.2011, Uznesením č.39/2011

Gejza Nagy
starosta obce Hrkovce

