OBEC

HLADOVKA

Návrh

Všeobecného záväzného nariadenie Obce Hladovka
č. 3/2021

o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

V Hladovke dňa

PhDr. Marián Brnušák
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a návrh

Všeobecného záväzného nariadenie
Obce Hladovka
č. 3/202021
o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Článok I
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka podľa § 11 ods. 4 pís. d) zákona SNR č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v nadväznosti na § 98 zákona
NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2022 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Článok II
Vymedzenie poplatku
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, okrem elektroodpadov, použitých batérií
a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu, ktoré vznikajú na území obce Hladovka.
(2)
Spoplatňovaním obdobím je kalendárny rok.
(3) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania za účelom
predaja potravín, pohostinské a reštauračné zariadenia, zdravotnícke zariadenia.
Článok III
Sadzba a určenie výšky poplatku
(1) Sadzba poplatku pre poplatníka uvedeného v čl. 3 ods. 3 písm. a) a b) za odpady je 0,0409
EUR za jeden liter komunálnych odpadov a je stanovená hodnotou žetónu na vývoz 110 l
KUKA nádoby, ktorá je 4,50 Eur a stanovuje sa minimálny odber 4 ks žetónov na osobu.
(2) Sadzba poplatku pre poplatníka uvedeného v čl. 3 ods. 3 písm. c) za odpady je 0,0727
EUR za jeden liter komunálnych odpadov a je stanovená hodnotou žetónu na vývoz 110 l
KUKA nádoby, ktorá je 8,00 Eur a stanovuje sa minimálny odber 12 ks žetónov

(3) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,015 eur za jeden kilogram stavebného
odpadu.
Článok IV
Platenie a splatnosť poplatku
(l) Minimálne množstvo žetónov si domácnosti, ako aj právnické a fyzické osoby
podnikajúce, majú povinnosť zakúpiť do 15 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(2) Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na účet obce vo
VÚB, a.s.,expozitúra Trstená, číslo účtu SK41 0200 0000 0000 1952 1332 alebo poštovou
poukážkou na uvedený účet a pri platbe do 300,00 eur aj v hotovosti do pokladne obce.
(3) Žetóny sa podľa potreby kupujú na obecnom úrade. Pri kúpe žetónov nad stanovený
minimálny odber je hodnota žetónu 2 Eur. To platí pre všetky osoby uvedené v čl. 3.
(4) Platnosť žetónov je jedno zdaňovacie obdobie.
Článok V
Uplatnenie zníženia a odpustenia poplatku
(1) Obec odpustí poplatok poplatníkovi-fyzickej osobe podľa článku 2 ods 3 písm a)
na základe žiadosti v týchto prípadoch:
a) Osoba, ktorá sa celé zdaňovacie obdobie nepretržite zdržiava v zahraničí
(podkladom je pracovná zmluva v slovenskom jazyku, povolenie k pobytu,
pracovné vízum, potvrdenie o návšteve školy v zahraničí...)
b) Osobe, u ktorej bolo zistené, že jej trvalý pobyt je v obci len formálny
(podkladom je prehlásenie členov domácnosti a potvrdenie o zaplatení poplatku
v mieste skutočného pobytu)
c) Osobe vo výkone trestu odňatia slobody viac ako 1 rok (podkladom je
rozhodnutie súdu)
d) Osobe, ktorej pobyt je neznámy (podkladom je potvrdenie polície, alebo čestné
vyhlásenie členov rodiny príslušnej domácnosti s dodatkom o právnych
následkoch pri nepravdivých údajoch)
(2) Obec zníži poplatok poplatníkovi-fyzickej osobe podľa článku 2 ods 3 písm a) na
základe žiadosti v týchto prípadoch:
a) o 2 ks žetónov študentom a žiakom študujúcim mimo obce (podkladom pre
zníženie je potvrdenie o návšteve školy mimo obce spolu s potvrdením
o ubytovaní študenta na internáte, ubytovni...)
b) o 2 ks žetónov poplatníkovi, ktorý preukáže že sa viac ako 90 kalendárnych dní
v zdaňovacom období nezdržiava na území obce (podkladom je potvrdenie
zamestnávateľa, pracovná zmluva s uvedením miesta výkonu práce, alebo
potvrdenie o prihlásení na prechodný pobyt v mieste výkonu práce, potvrdenie
o ústavnom liečení...)

Článok VI
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava platia príslušné ustanovenia zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
(2) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 zo dňa 12.12.2018
schváleného zo dňa 12.12.2018 uznesením OZ č. 82/2019 doplnené Všeobecným
záväzným nariadením č. 1/2020 zo dňa 11.12.2020 schváleného zo dňa 11.12.2020
uznesením OZ č. 149/2020.
(3) Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Hladovka, dňa... a zvesený.........
(4) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa ...................12.2019
(5) Toto VZN bolo vyhlásené dňa..............................
(6) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.januára 2022.

PhDr. Marián Brnušák
starosta obce
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