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Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Nižný Hrušov na základe § 6 odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a ustanoveniami zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady v y d á v a pre územie obce Nižný Hrušov t o t o
všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Nižný Hrušov na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrušove
v súlade s § 11 ods.4 písm. d) a e) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Článok I.
§ 1 Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania a
vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižný Hrušov od
01. januára 2021.
2. Nariadenie upravuje sadzbu poplatku, dĺžku obdobia, na ktoré určuje poplatok, vznik a zánik
povinnosti platenia poplatku, ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti,
splatnosť poplatku, hodnoty koeficientu pri množstvovom zbere, formu a miesto na zaplatenie
poplatku, prípady, kedy je možné žiadať o zníženie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia
poplatku.
3. Na území obce Nižný Hrušov sa podľa tohto nariadenia stanovuje sadzba poplatku u poplatníkov
podľa § 2 ods.2 písm.a) ako súčet všetkých nákladov spojených so zberom a likvidáciou komunálneho
odpadu v kalendárnom roku z ktorého je vypočítaný náklad na 1 kg komunálneho odpadu = sadzba
komunálneho odpadu. Na území obce prebieha množstvový zber komunálneho odpadu.

§ 2 Poplatok, poplatník
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. Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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 dom, 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 na podnikanie,
c) podnikateľ FO a PO , ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
§ 3 Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom :
1. pre fyzickú osobu občana :
a) dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
b) dňom vzniku práva užívať byt , nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a pod.),
2. pre právnickú osobu ktorá nie je podnikateľom :
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako je podnikanie,
3. právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ :
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na podnikanie.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v §3 odst.1,2 a 3 a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
5. Poplatník je v priebehu zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť vznik poplatkovej povinnosti do
30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti .
6. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
§ 4 Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku sa stanovuje pre poplatníka podľa § 2 ods.2 písm. a), b), c)
a) za jeden kilogram komunálnych odpadov sadzba poplatku pri 110 l a 120 l zbernej nádobe na
0,27 €/ 1kg komunálneho odpadu

b) za jeden kilogram komunálnych odpadov sadzba poplatku pri 240 l zbernej nádobe na 0,27 €/
1kg komunálneho odpadu
c) za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín na 0,078/ 1kg
2. Sadzba poplatku podľa § 4 odst. 1 zahŕňa cenu za zneškodnenie kilogramu odpadu, manipulačné a
prepravné náklady viažuce sa k typu nádoby a frekvencie odvozov a zákonné poplatky na likvidáciu
odpadu.
§ 5 Určenie poplatku
Obec určuje poplatok pre poplatníka:
1, podľa §2 ods.2 písmeno a), b), c) na obdobie dní počas ktorých má alebo bude mať poplatník
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnený užívať,
2. pre poplatníka podľa §2 odst.2 písm. a), b), c) na základe skutočnej váhy zistenej pri odvoze
odpadu vážiacim zariadením na zberovom vozidle zaznamenaným prostredníctvom zariadenia
označujúceho každú zbernú nádobu dodaného dodávateľom služby odvozu a likvidácie odpadu.
§ 6 Ohlasovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi poplatku vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti písomnou alebo
elektronickou formou. Poplatník vykoná ohlasovaciu povinnosť písomným oznámením alebo
vyplnením tlačiva „ Ohlasovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady „ v ktorých uvedie :
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len
"identifikačné údaje,
b) ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm.
c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO).
c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
d) ak požaduje zníženie poplatku podľa §7 a §8 tohto všeobecne záväzného nariadenia, predložiť aj
doklady podľa §8 tohto VZN, ktoré odôvodňujú zníženie poplatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
3. Poplatník predloží správcovi poplatku spolu s ohlásením podľa odseku 1 a 2 aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje.

§ 7 Vyrubenie a platenie poplatku
1. Poplatok za komunálne odpady obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie
obdobie. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia. Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín bude fakturovaný
po odovzdaní stavebného odpadu do 60 dní formou vystavenia faktúry. Za drobný stavebný odpad je
považovaný odpad do 1 m3.
2. Vyrubený zálohový poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených správcom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Zálohový poplatok bude vyrubený
podľa počtu členov domácnosti a minimálneho počtu vývozov za rok nasledovne:

Výpočet zálohovej platby: súčin objemu zberovej nádoby, sadzby poplatku za 1kg
komunálneho odpadu a minimálneho počtu vývozov za rok
Objem 120
Objem 240
Počet členov
Minimálny
Objem 110 litrovej litrovej nádoby
litrovej nádoby
domácnosti počet vývozov
nádoby = 13 kg*
= 14 kg *
= 24 kg *
1 až 2
6 vývozov/rok
21,06 €
22,68 €
38,88 €
3 až 4
11 vývozov/rok
38,61 €
41,58 €
71,28 €
5 a viac
20 vývozov/rok
70,20 €
75,60 €
129,60 €
* Priemerná hmotnosť zberných nádob určená opatrením MŽP SR č.1/2020 z 29. júla 2020
o metodike a analýzy zmesového odpadu
Sadzba poplatku za 1 kg pri 110 litrovej zbernej nádobe 0,27 €
Sadzba poplatku za 1 kg pri 120 litrovej zbernej nádobe 0,27 €
Sadzba poplatku za 1 kg pri 240 litrovej zbernej nádobe 0,27 €

Po poslednom zbere komunálneho odpadu v kalendárnom roku zrealizuje obec ročné zúčtovanie
zálohy a skutočne odovzdaného množstva odpadu na základe výstupu z evidenčného systému
dodávateľa zberu a likvidácie odpadu v obci Nižný Hrušov.

3. Spôsoby úhrady poplatku:
a) v hotovosti do pokladnice obce,
b) bezhotovostnou platbou na bankovom platobnom termináli obce,

b) poštovým peňažným poukazom na účet obce,
c) bezhotovostným prevodom na účet obce

§ 8 Podmienky a podklady pre zníženie poplatku
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

Správca poplatku za účelom zmiernenia tvrdosti zákona zníži poplatok podľa § 4 odst.1 písmeno
a) za účelom zmiernenia tvrdosti zákona tak, že k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku aj
podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu v súlade s § 78 ods. 4, zníži poplatok poplatníkovi, ktorým je
fyzická osoba v hmotnej núdzi a pri zdravotnom znevýhodnení po predložení písomnej žiadosti a
individuálnom posúdení žiadosti.

§ 9 Zánik poplatkovej povinnosti
Obec podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach zúčtuje poplatok alebo jeho pomernú časť
poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak
preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti tak, že spolu s
oznámením zániku povinnosti platiť poplatok podaným v zmysle § 80 ods. 2 zákona o miestnych
daniach, t.j. do 30 dní od zániku povinnosti platiť poplatok predloží :
1. v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že mala v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt: dokladom o zániku trvalého alebo prechodného pobytu,
2. v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že bola na území obce
oprávnená užívať alebo užívala 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"): dokladom o zániku
práva užívať nehnuteľnosť na území obce, napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu
alebo výpoveďou z nájmu, z dôvodu úmrtia jediného člena domácnosti a zániku domácnosti
3. v prípade, že právnická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že bola oprávnená užívať
alebo užívala nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie: dokladom
o zániku právnickej osoby, dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť, napr. listom vlastníctva
alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu,
4. v prípade, že podnikateľ mal povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že bol oprávnený užívať alebo
užíval nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania: dokladom o zániku
podnikateľa, dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť, napr. listom vlastníctva alebo dohodou o
ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu.

Článok II. Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 10 Spoločné ustanovenia
Správu miestneho poplatku vykonáva obec Nižný Hrušov prostredníctvom starostu obce a
poverených zamestnancov obce Nižný Hrušov .
§ 11 Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
SNR č. 582/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a zákon SNR č. 563/2009 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Nižný Hrušov sa v súlade so zákonom NR číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov u z n i e s l o Obecné
zastupiteľstvo v Nižnom Hrušove a to dňa 16.12.2020 uznesením číslo 112/2020 .
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Nižný Hrušov bol vyvesený na pripomienkovanie občanom dňa
01.12.2020 a zvesený dňa 16.12.2020
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Nižný Hrušov nadobúda účinnosť 01.01.2021.
5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nižný Hrušov č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Nižný Hrušov.
6. Schválené všeobecne záväzné nariadenie číslo 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Nižný Hrušov bolo vyvesené dňa 16.12.2020 a zvesené
dňa 01.01.2021

V Nižnom Hrušove dňa 16.12.2020

Ján Fenčák
starosta obce

