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VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Sp. zn.: OcU/2022/173 

Obec Hrašovík, Obecné zastupiteľstvo v Hrašovíku na základe ustanovenia § 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, v súlade so 
zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnov a zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

 
v y d á v a 

 
toto všeobecne záväzné nariadenie Obce  HRAŠOVÍK 

 
§1 

Úvodné ustanovenie 
 

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobne podmienky ukladania 
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len  poplatok za odpad) na 
území obce Hrašovík.  Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavbevné odpadú 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.  

 

§ 2 
Základné ustanovenia  

 
Obec Hrašovík týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2023 miestny poplatok za komunálne odpady 
a drovbné stavebné odpady. 

 
§ 3 

Predmet úpravy VZN 

 

1. Predmetom tohoto VZN je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia  § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. 

2. Toto VZN upravuje:  

a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,  
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,  
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

 
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

4. Poplatníkom poplatku je fyzická osob, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je 
na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, 
alebo objekt, ktorí nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast. Podnikateľ, 
ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachýádzajúcu sa na území obce na účel 
podnikania. 

 

§ 4 
Sadzba poplatku 

 
1. Obec Hrašovík stanovuje  sadzbu poplatku 0,06 EUR pre poplatníka a kalendárny deň.  
2. Obec Hrašovík stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu 0,06 EUR za 1 kg drobného stavebného 

odpadu. 
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3. Obec Hrašovík určuje pre podnikateľské subjekty množstevný zber so sadzbou 0,019 EUR za 1 liter  
komunálneho odpadu. 

 
§ 5 

Určenie poplatku 
 

1. Pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 sa poplatok za komunálny odpad určí 
ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo 
bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť 
užíva alebo je oprávnený ju užívať. (Poplatok = osoba x sadzba poplatku x počet dní =1x 0,06 x 365 = 
21,90 EUR). Ak poplatní plní povinnosť aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok 
sa určí v rozsahu súčtu poplatku za všetkých členov domácnosti.  

2. Pre podnikateľov sa poplatok za komunálny odpad určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby 
a objemu zbernej nádoby (26 x 0,019x 110= 54,34 EUR za 1 nádobu 110l) 

3. Pre poplatníka sa poplatok za drobný stavebný odpad určí ako súčin sadzby poplatku a množstva 
drobného stavebného odpadu (0,06 x množstvo v kg). Množstvo drobného stavebného odpadu bez 
škodlivín poverený zamestnanec obce určí vážením. 

 
§ 6 

Postup pri vyrúbení poplatku a splatnosť poplatku 
 
 

1. Obec v zmysle zákona č. 582/2004 § 81 vyrubuje poplatok rozhodnutím každoročne na celé 
zdaňovacie obdobie, t.j. kalendárny rok. Vyrúbený poplatok je splatný do 15 dní odod dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách 
určených obcou. 

3. Poplatok sa platí na základe identifikačných údajov: 

a) bezhotovostným prevodom na účet IBAN SK11 5600 0000 0004 5740 3002 
b) hhotovostnou platbou v pokladni obecného úradu 

 
 

§ 7 
Vrátenie poplatku 

 
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadost, ak mu 

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok 
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

2. Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) písomná žiadosť o vrátenie poplatku 
b) poplatník nesmie byť dlžníkom obce 
c) musí zaniknúť dvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého pobytu, zánik práva užívania 

nehnuteľnosti a pod.) 

 
§ 8 

Zníženie alebo odpustenie poplatku 
 

1. Obec zníži alebo odpustí poplatok na základe písomnej žiadosti, za obdobie za  ktoré poplatník 
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preukáže správcovi dane, na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 

2. Podkladmi pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne 
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce a to: 

a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, 
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby pobytovou formou, 
c) pri práci vykonávajúcej mimo územia SR, potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní, doklad 

o ubytovaní. 

3. Správca zníži alebo odpustí poplatok poplatníkom, ktorí spĺňajú podmienky na zníženie alebo 
odpustenie takto: 

a) o 50% zníži poplatok za príslušné obdobie podľa bodu 2a,b (študenti a pod.), 
b) odpustí poplatok podľa bodu 2c (pracujúci mimo územia SR). 

 

4. Písomnú žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku je povinný poplatník doručiť najneskôr do 
31.01. bežného roka.  

5. Vznik, zánik, alebo zmenu poplatkovej povinnosti ako aj zmenu všetkých skutočností ovplyvňujúcich 
výšku poplatku spolu s potrebnými dokladmi poplatník doručí v písomnej forme (príloha 1) do 1 
mesiaca po uplynutí doby v ktorej zmeny nastali, najneskôr do 31.01 nasledujúceho zdaňovacieho 
obdobia. 

 
§ 9 

Zrušovacie ustanovenia 
 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecno záväzné nariadenie obce Hrašovík  č. 4/2014 časť III, § 8, č. 1/2018     
a č. 3/2019. 

 
§ 10 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Hrašovík dňa 12. decembra 
2022, uznesením č. 7/2022.  

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.  

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2023. 
 
 
 

V Hrašovíku dňa 12. decembra 2022.  
                                                                                               
 
 
 
 
                _____________________ 
                                                                                                           Renáta Demková  
                                                                                                   starostka obce Hrašovík 
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Príloha 1 k VZN č.  2/2023 

 

 OZNÁMENIE/ŽIADOSŤ K MIESTNEMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

 NA ROK  ............. 

 

V zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného Všeobecne záväzného 
nariadenia obce Hrašovík o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
oznamujem údaje k vyrubeniu miestneho poplatku.   

 

Vznik poplatkovej povinnosti.  Zánik poplatkovej povinnosti.    Zmena poplatkovej 
povinnosti. 

 

 

 

        

        I. Údaje o platiteľovi poplatku – za domácnosť  

titul meno a priezvisko rodné číslo telefónne číslo e-mail 

     

trvalý pobyt   súpisné číslo 

prechodný pobyt  súpisné číslo  

 

 II. Údaje o ostatných poplatníkoch, za ktorých sa platiteľ zaväzuje plniť povinnosti poplatníka 

  Meno, priezvisko, titul 
Dátum 

narodenia 

Dôvod k zníženiu alebo odpusteniu poplatku, ak oň platiteľ žiada                                             
(vyznačte x) 

Platiteľ preukazuje dôvod na zníženie, resp. odpustenie poplatku 
v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce na 
príslušné obdobie. Doklady potvrdzujúce danú skutočnosť musia 
tvoriť prílohu tohto oznámenia. 

 

1. 
    

□ zníženie                                                             
□ odpustenie 

Dôvod: 

 
 

2. 
    

□ zníženie                                                             
□ odpustenie 

Dôvod: 

 
 

3. 
    

□ zníženie                                                             
□ odpustenie 

Dôvod: 

 
 

4.     
□ zníženie                                                             

Dôvod:  
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□ odpustenie  

5. 
    

□ zníženie                                                             
□ odpustenie 

Dôvod: 

 
 

6. 
    

□ zníženie                                                             
□ odpustenie 

Dôvod: 

 
 

7. 
    

□ zníženie                                                             
□ odpustenie 

Dôvod: 

 
 

8. 
    

□ zníženie                                                             
□ odpustenie 

Dôvod: 

 
 

 

A)  zníženie je vo výške 50% poplatku, z dôvodu štúdia, práce a pod. na území SR,  mimo trvalého     

       bydliska ( ubytovaní na internáte, ubytovniach a pod. )  

 

B)  odpustenie je vo výške100% poplatku  z dôvodu pobytu v zahraničí za účelom štúdia, práce, a pod. 

 

Poučenie: 

 Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti, zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti 

do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali. Poplatník je povinný vyplniť všetky požadované údaje 

v oznámení a ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú 

zníženie alebo odpustenie poplatku podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce  miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za 

prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov, zároveň súhlasí 

s použitím osobných údajov v informačnom systéme Obecného úradu v Hrašovíku pre miestny poplatok 

za komunálne odpady.  

 

 

 

 Dátum: .................................................                       ............................................................... 

                                                                                                                                                        podpis platiteľa 

Príloha: 
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Príloha 2 k VZN č.2/2023 
 

 
OZNÁMENIE K MIESTNEMU POPLATKU 

 ZA KOMUNÁLNE ODPADY  
na rok .................. 

 

V zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného Všeobecne záväzného 
nariadenia obce Hrašovík o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
oznamujem údaje k vyrubeniu miestneho poplatku.   

 
Poplatník : Názov 
podnikateľského subjektu 

 

IČO:  

Sídlo:  

Miesto vývozu  

tel. kontakt  

emailová adresa  

  

 

 

Typ a počet nádob : 110 l .........................................  1100 l .................................. 

    

Dátum začatia/ukončenia spoplatnenia (nehodiace sa škrtnite) : ........................................... 

 

 

Poplatník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za 
prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.  

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely miestnych daní a poplatkov v zmysle 
platnej legislatívy o ochrane osobných údajov a ochrane fyz. osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov. 

 

 

 

Dátum : .............................................   Podpis: ........................................ 

 


