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Všeobecné záväzné nariadenie Obce Vyšná Hutka   č.1/2022 o poplatku za    

                  komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Hutka v  zmysle §4 ods. 3 písm. c), §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. d), 

e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a 

súvisiacich ustanovení 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  / ďalej len zákon č. 582/2004 Z.z. / 

sa uznieslo na:  

 

  

VŠEOBECNOM ZÁVÄZNOM NARIADENÍ  /ďalej len VZN/   

OBCE Vyšná Hutka  č.1/2022 o poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady  

  

 

§1  

Základné ustanovenia   

  

Obecné zastupiteľstvo týmto VZN č.1/2022 zavádza s účinnosťou od 1.1.2023 miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

 

§2  

Predmet úpravy VZN  

  

1) Predmetom tohto VZN je poplatok, ktorý sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov 

pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

v zmysle 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) Toto všeobecne záväzné nariadenie 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) Správu poplatku vykonáva obec a poplatok je príjmom rozpočtu obce.  

5) Výnos poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie  a 

zneškodňovanie. 

6)  

§3  

Poplatník   

1)  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 byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, 

ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok 

v zastavanom území obce okrem lesného pozemku,  

b) právnická osoba, 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.  

  



2) Ak má fyzická osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok 

platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 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. Ak má osoba podľa odseku písm. 

a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1 písm. c) fyzickou osoba 

oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu 

a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo 

prechodného pobytu.  

 

§4  

Platiteľ  

 

1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:  

      vlastník nehnuteľností, ak je nehnuteľnosť  v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo       

      ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za poplatok ručí zástupca alebo správca určený   

      spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí.  

2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie 

poplatku obci ručí platiteľ.  

3) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností 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.  

.  

 

§ 5  

Oznamovacia povinnosť k poplatku  

  

1) Poplatník je  povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia  oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti 

do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a:             

a) uviesť meno, priezvisko, titul,  rodné číslo adresu trvalého pobytu , adresu  prechodného pobytu /ďalej 

len identifikačné údaje/,  v prípade určeného zástupcu /§77 ods. 7 zákona č.582/2004 Z. z.  aj 

identifikačné údaje za  ostatných členov domácností, a ak je poplatníkom osoba podľa §77 ods. 2 

písm. b) alebo písm. c ) zákona č.582/2004 Z. z., názov a obchodné meno, sídlo alebo miesto 

podnikania a identifikačné číslo,  

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,  

c) pri znížení alebo odpustení poplatku – predložiť doklady.  

  

2) Zmeny skutočnosti 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.   

                                                                                    

                      

                                                                                   § 6 

 Sadzba poplatku  

  

     Poplatok za  zmesový komunálny odpad sa určí ako:   

1) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku, počas ktorých má, alebo bude mať poplatník podľa 

§ 77 ods. 2 písm. a) zákona č.582/2004 Z. z. v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých 

nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený užívať,  

     Sadzbu poplatku za odpad určuje obec v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona o miestnych   daniach,     

     nasledovne:   

a) Obec Vyšná Hutka stanovuje sadzbu poplatku za zmesový komunálny odpad vo výške 23,72eur na rok za 

fyzickú osobu, čo je vo výške 0,065  eura za osobu a kalendárny deň.   



 

 b) V prípade potreby ďalšej kuka nádoby sa stanovuje poplatok za vývoz ďalšej kuka nádoby jednorazovým 

poplatkom 48,10, €/ ks /rok (1,85 € /spracovanie 1 ks 120 L kuka nádoby x 26 vývozov/ rok),   

v súlade s ust. § 78 ods. 4 zákona o miestnych daniach určuje sadzby poplatku podľa veľkosti   zbernej nádoby 

a frekvencie odvozu takto:   

1. ( slovom jeden) ks 120 L kuka nádoby je pre 1 – 3osoby,   

2. (slovom dva) ks 120 L kuka nádob je pre 4 – 6 osôb,  

3. (slovom tri ) ks 120 L kuka nádob je pre 7 – 9 osôb.   

 

2.) Súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej   produkcie   

 komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 582/2004 Z.z.   

a) Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov je súčet priemerného počtu zamestnancov 

pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt, alebo 

prechodný pobyt, vynásobený koeficientom a priemerného počtu osôb alebo miest podľa § 79 odsek 3 

písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z.   

b) Sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre právnické osoby a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať 

alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Vyšná Hutka na účel podnikania vo výške 0,157 

eur na kalendárny deň, čo predstavuje čiastku 57,30 eur na jeden rok/ 1ks 120 L Kuká nádoba pre 6 

zamestnancov. V prípade potreby alebo viacerých zamestnancov sa poplatok 57,30  € násobí počtom ks 

120 L Kuká nádob.   

c) Ďalšou možnosťou je zakúpenie jednorazového vreca zelenej farby s logom KOSIT a. s. na Obecnom 

úrade v cene 1,85 €/ks. Iba toto vrece bude po vyložení v termíne zvozu komunálneho odpadu odvezené.  

d) Na základe vyššie uvedeného budú kuká nádoby označené nálepkami. Pri neoznačených Kuká nádobách 

nebude zabezpečený ich vývoz.  

e) Obec Vyšná Hutka stanovuje výšku poplatku  0,015 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez 

obsahu škodlivín. Poplatok za zber drobného stavebného odpadu obec určuje priamo do pokladne 

Obecného úradu.   

  

(3) Obec určuje pre účely výpočtu poplatku podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych daniach hodnotu  

      koeficientu 1 .   

  

 § 7 

Vyrubenie a splatnosť poplatku  

  

1) Poplatok obec  vyrubuje   každoročne   rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok  je 

splatný  do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec  vyrubí pomernú časť 

poplatku  rozhodnutím, začínajúcim dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca  príslušného 

zdaňovacieho obdobia /napr. narodenie dieťaťa/.  

3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok 

rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.  

4) Prípadné splátky a ich  lehoty splatnosti určí obec v rozhodnutí.   

5) Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím  obce  určený v  splátkach,  zaplatiť  naraz v 

lehote splatnosti prvej splátky.  

  

 

 

 

 



§ 8  

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku  

  

1) Poplatok sa uhrádza na základe rozhodnutia o poplatku za odpady za celé zdaňovacie obdobie  

2) Poplatok je možne uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme 

od správcu poplatku:  

a) bezhotovostným prevodom na účet č. IBAN:SK63 7500 0000 0040 2985 5764 vedenom v ČSOB      

b) hotovostným vkladom na účet č. IBAN:SK63 7500 0000 0040 2985 5764 vedenom v ČSOB              

c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu vo Vyšná Hutka.  

 

  

§ 9   

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku  

  

1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť  poplatníkovi, ktorému zanikla poplatková povinnosť, 

ak  o vrátenie poplatku písomne požiada a predloží: a) pri úmrtí  člena rodiny úmrtný list,  

b) pri  zmene  trvalého  alebo prechodného pobytu potvrdenie o zaplatení pomernej časti    

  poplatku v mieste nového trvalého alebo prechodného pobytu,  

     c)pri  prevode  nehnuteľnosti,   právoplatné rozhodnutie  o  povolení  vkladu  vlastníckeho  práva     

        do  katastra nehnuteľnosti.  

  

2) Obec poplatok odpustí za obdobie za ktoré poplatník obci preukáže,  že viac ako 90 dní v zdaňovacom 

období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Tieto skutočnosti poplatník preukazuje:  

a) pri    pobyte   v zahraničí je to  najmä   potvrdenie od zamestnávateľa alebo overená fotokópia pracovnej   

  zmluvy alebo  pracovné  povolenie alebo  potvrdenie  o  povolení  pobytu  na  území  iného  štátu alebo  

potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o prechodnom pobyte,  

   b)pri vykonávaní  práce mimo svojho trvalého pobytu je najmä potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná    

         zmluva, potvrdenie o prechodnom pobyte, ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so    

        sídlom na území SR, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne  

        poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu, meno priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia    

       žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom 

informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup.  

c) výkone trestu odňatia slobody právoplatný rozsudok.  

      

3) V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebne k dokladom 

predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možne nahradiť čestným 

vyhlásením poplatníka.   

4) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného 

kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods.2/, nárok na 

zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.    

  

5) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.  

  

 

 § 10  

Určenie poplatku podľa pomôcok  

1) Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa §5, na jej splnenie 

v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.  

2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, správca dane určí 

poplatok podľa pomôcok.  



3) Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia 

poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.  

4) Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.  

 

  

 § 11  

Záverečné ustanovenie  

  

1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o poplatku sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie č.65/2020  zo dňa 04.12.2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Vyšná Hutka.  

  

2) Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Hutka sa na tomto Všeobecnom záväznom nariadení o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.1/2022 na území obce Vyšná Hutka  

uznieslo :dňa: ....../2022  , uznesením ....../2022  

 

 

 

§ 12  

Účinnosť  

 

  

     Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2023  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                        .......................................................  

                                                                     Mgr.Agáta Nosáľová  

                                                                                                                      starostka obce   

  


