VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Nižný Hrušov dňa: 30.11.2015
VZN zvesené dňa:
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2016

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrušove na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady vydáva pre územie obce Nižný Hrušov toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č.53/2015

Poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
na území obce Nižný Hrušov

1. Definícia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobných vlastností a zloženia , ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností
tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikateľa, za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich
fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na
parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáži,
garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady
vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce
alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej
zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (napr. zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.).

2. Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Poplatok za KO a DSO sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
Poplatok za komunálny odpad vyrubí obec platobným výmerom.
Poplatok za drobný stavebný odpad sa bude platiť formou platobného výmeru zaslaného
obcou na základe evidencie 2 x ročne. Platobný výmer sa zašle v mesiacoch júl a december.
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je :
a) FO, ktorá má v obci trvalý 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
nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosti“),
b) PO, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.

3. Ak má osoba podľa odseku II. (2. písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku II. (2, písm. a) 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 pobytu alebo prechodného
pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.
4. Poplatníkom nie je nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku II./ 2., ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťah alebo iného
vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
c) 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 DSO.
5. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 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 SR alebo je
nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba s povinnosťou poplatníka, povinná
oznámiť ich obci.
6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku

3. SADZBA POPLATKU za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
1. Sadzba poplatku za KO sa v obci Nižný Hrušov stanovuje na 11,50 €/ osobu/rok,
t.j.0,0315 €/osobu/deň .
2. Sadzba poplatku za DSO sa v obci Nižný Hrušov stanovuje na 0,078 €/ kg.
3. Obecné zastupiteľstvo upraví v prípade zmeny dodatkom k tomuto nariadeniu výšku
poplatku, ktorý nesmie byť vyšší ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie
činnosti nakladania s KO a DSO vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením, zberných
nádob pripadajúcich na priemerné množstvo KO a DSO vytvorených jedným poplatníkom
v obci za jeden kalendárny deň, ak zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa
musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.

4. Sadzba poplatku pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore (PD, obchody,
podnikatelia, živnostníci), ktorého vlastníkom alebo užívateľom je PO alebo FO – podnikateľ
stanoví sa platobným výmerom podľa priemerného počtu zamestnancov na prevádzke v obci
neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený
koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient v obci Nižný Hrušov má hodnotu 1. Na
podnikateľský subjekt sa nevzťahuje oslobodenie od poplatku za vývoz TKO pre držiteľov
Jánskeho plakety.
5. U právnických osôb a podnikateľov sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku, počtu
kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie.
6. Ukazovateľ dennej produkcie sa stanovuje ako priemerný počet zamestnancov na
prevádzke v obci neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt vynásobený koeficientom ustanoveným obcou.
7. Obec Nižný Hrušov ako správca miestnych poplatkov je oprávnená na zmiernenie alebo
odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť alebo odpustiť (napr.
sociálne slabé rodiny, invalidi, ZŤP, dôchodcovia) na základe individuálneho posúdenia.
Poplatok za komunálne odpady je obec povinná znížiť aj na najnižšiu sadzbu alebo odpustiť za
obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže podklady (čestné prehlásenie, prípadne potvrdenie
o prechodnom alebo trvalom pobyte),
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval mimo trvalého pobytu ,
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu vojenskej služby,
c) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dni.
V prípade preplatku z vyššie uvedených dôvodov je obec povinná preplatok poplatníkovi vrátiť
do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia určeného
obdobia. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá.
8. Oslobodenie od poplatku za vývoz TKO:
- pre 1 člena domácnosti, na pozemku ktorého je umiestnená požiarna skrinka
- pre 1 člena domácnosti, na pozemku ktorého je umiestnená autobusová zastávka
- pre darcov krvi, ktorí boli ocenení diamantovou, zlatou, striebornou alebo bronzovou
Jánskeho plaketou nasledovne:
diamantový darca krvi

- pre 4 členov domácnosti

zlatý darca krvi

- pre 3 členov domácnosti

strieborný darca krvi

- pre 2 členov domácnosti

bronzový darca krvi

- pre 1 člena domácnosti

9. Ohlasovaciu povinnosť je povinný vykonať každý poplatník, t. j. fyzická osoba občan,
právnická osoba, podnikateľ do jedného mesiaca: odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti,
odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, odo dňa
skončenia určeného obdobia, ak v priebehu tohto obdobia došlo k zmene už ohlásených
údajov.
10. Poplatník je povinný ohlásiť obci svoje identifikačné údaje:
- v prípade fyzickej osoby – občana meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého resp.
prechodného pobytu,
- v prípade právnickej osoby a podnikateľa, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO priemerný počet zamestnancov na prevádzke v obci
11. Poplatník sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka a je splatný do 15. dňa od
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Spoločné a záverečné ustanovenia
§15
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Nižný Hrušov
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.
§16
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Nižný Hrušov sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Nižnom Hrušove dňa 16.12.2015
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje:
VZN č. 44/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady aj s príslušnými doplnkami k tomuto VZN.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrušove upraví
iba v prípade zmien príslušnými dodatkami k tomuto VZN.
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 53/2015
nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016

V Nižnom Hrušove dňa 16.12.2015

Ján Fenčák
starosta obce

