Obec HNOJNÉ v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4,5,6, § 8 ods.2 a3, §. 12ods ,2 a 3,
§16 ods. , 2 a3, § 17 ods.2 ,3, 4a7,§ 98 a od 1, § 98 b ods 5, § 103 a § 104 e zákona č.
582/2004 č. 582/2004 Z.z. o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie
obce HNOJNÉ toto

VŠEOBECNÉ

ZÁVAZNÉ
č. 2/2020

NARIADENIE

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce HNOJNÉ

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Premet úpravy
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje:
-sadzby miestneho poplatku,
-hodnotu koeficientu pre stanovenie ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov,
-spôsob a lehotu zaplatenia poplatku pri zbere drobného stavebného odpadu,
-podmienky na vrátenie miestneho poplatku alebo jeho pomernej časti
podmienky,ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady,ktoré má poplatník
predložiť k zníženiu alebo odpusteniu miestneho poplatku.
§2
Základné ustanovenia
Obec HNOJNÉ na svojom území vyberá :
a./ poplatok za komunálny odpad /ďalej len TKO/
b./poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín

ČLÁNOK II.
§4
Vymedzeni základných pojmov
a./ Komunálne odpady /ďalej len KO/ sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorám pôvodcom je
právnická osoba, alebo fyzická osoba- podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej
osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa.
b./ za biologicky rozložiteľný odpad – je odpad zo záhrad, parkov, vrátane cintorína a zelene z
pozemkov na území obce HNOJNÉ.
c./ Drobné stavebné odpady / ďalej len DSO/ sú odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou do l m3. Tvoria ho najmä odpady z opráv a výmeny
stavebných konštrukcii, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov podláh ap.
d./ Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou vznikáá odpad, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi.
e./ Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu, FO, alebo PO u ktorej sa odpad nachádza.
f./ Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie
odpadov.
g./ Triedenie odpadov je delenie odpadov pdľa druhov, alebo oddeľovania zložiek odpadov,
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

§5
Komunálny odpad a oddelene zbierané zložky
KO je zaradený v katalógu odpadov, vydaným MŽP SR – vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod
číslom 20 a zahrňa následovne podskupiny odpadov :
–
–
–
–

20 01 separovane zbierané zložky KO
20 02 odpady zo záhrad a z parkov /vrátane odpadu z cintorína/
20 03 iné komunálne odpady
Zoznam KO je vymedzený v prílohe č. 1 k VZN

Obec HNOJNÉ zabezpečuje zber separovaného zberu a to :
20 01 01 papier a lepenka
20 01 02 sklo
20 01 39 plasty
20 01 40 kovy
20 01 36 elektroodpad
20 01 21 nebezpečný odpad
BRKO tvoria najmä odpadové rastlinné tkanivá ako pokosená tráva, opadané listie,
orezaná haluzina, vypletá burina a kvety a stonky.
Od l. Januára 2013 zákon 223/2001 ukladá obciam zaviesť separáciu BRKO.Obec,ktorá
je členom mikroregionu podala žiadosť o kompostery a tento bol schválený, takže každá
domácnosť obdrží komposter na BIO-odpad a od 1.4.2019 bolo zavedené separovanie
BRKO, boli rozdané do jednotlivých domácností kompostery a aj roku 2020 BRKO sa bude
pokračovať v separovaní BRKO.
V obci nie sú reštauračné zariadenia, školské jedálne ap.
ČLÁNOK III.
§ 6
Povinnosti pôvodcu odpadu a poplatok.
1. Každý pôvodca KO a DSO je povinný používať zberné nádoby, ktoré si zakúpi od
obce.
2. Každý pôvodca odbadu je povinný dodržiavať schválený program odpadového
hospodárstva a vývozné termíny odpadu.
3. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok)
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,okrem elektroodpadov, ktoré
vznikajú na území obce.
4. Poplatok platí poplatník, ktorým je :
a./ fyzická osoba, 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, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný
účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce.
b./ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako podnikanie,

c./ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce za účelom podnikania.
5. Ak má osoba podľa ods. 2 písm a, v obci súčasne trvalý aj prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm a tohto ustanovenia v obci
trvalý 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 / to
neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber./
6.Na základe VZN poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za
poplatok ručí :
a./ vlastník nehnuteľností : ak je nehnuteľnosť v spoluvlatníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca
určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca, alebo správca súhlasí, ak nedošlo
k určeniu zástupcu alebo v správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov
zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie.
b./ správca ak je vlastníkom nehnuteľností štát, výšší územný celok, alebo obec ( ďalej
platiteľ). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnuť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
7./ Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým, zanikne skutočnosť zakladajúca
vznik poplatkovej povinnosti.
8. sadzba poplatku je :
a./-0,047,- eura na osobu a kalendárny rok,/0,047 x 365/t.j. 17,00 eura na osobu a rok pre
poplatníkov, ktorí majú v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať./kuka nádoba 110 l./
b./ pre fyzické a právnicke osoby, ktoré podnikajú na území obce je 0,195 eura na jedného
zamestnanca /0,165 x 365/t.j 70,00 eura na osobu a kalendárny rok.Sadzba poplatku zahrňa
len zmesový komunálny odpad./kuka nádoba 110 l/
Drobný stavebný odpad-sadzba poplatku za l kg drobného stavebného odpadu bola
schválená OZ a to v sume 0,078 eura za l kg drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín. Súčasťou tohto VZN je príloha o váhach.Obec v prípade záujmu občanovobyvateľov obce objedná službu od vývozcu-Fura,s.r.o. Veľkoplošný kontajner, jeho odvoz a
zneškodnenie DSO, s tým, že občan zaplatí za dovoz do kontajnera tento odpad podľa prílohy,
ktorá je k tomu VZN, na základe prepočtu váhy a poplatku a následne uhradí v pokladni
Obecného úradu HNOJNÉ.

§7
Hodnota koeficientu pre stanovenie ukazovateľa produkcie odpadov
Správca dane stanovuje hodnotu koeficientu pre stanovenie ukazovateľa produkcie
komunálnych odpadov : 1

§8
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere drobného stavebného
odpadu bez obsahu škodlivín
Poplatník uhradí poplatok za odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu bez obsahu
škodlivín v hotovosti do pokladne obecného úradu bezodkladne po odovzdaní drobného
stavebného odpadu.
§9
Podmienky a preukazná povinnosť poplatníka na vrátenie poplatku,albo
jeho pomernej časti
Spravca dane vráti poplatok,alebo pomernú časť poplatníkovi,ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia,alebo pozostalému po poplatníkovi, ktorý
zomrel/ďalej aj pozostalý poplatníka/ na základe písomnej žiadosti poplatníka, alebo
pozostalého poplatníka a zároveň preukazaním zániku povinnosti platiť poplatok predložením
dokladov:
a./ potvrdenia o zrušení trvalého,alebo prechodného pobytu po zániku trvalého,alebo
prechodného pobytu fyzickej osoby na území obce
b./ listu vlastníctva pri zániku vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na území obce
c./ výpoveď,alebo dohodu o zrušení zmluvy o nájme pri zániku práva poplatníka užívať
nehnuteľnosť na území obce,
d./ výpisu Ob chodného registra SR,alebo Živnostenského registra pri ukončení podnikania na
území obce,
e./ kópiou umrtného listu pri umrtí poplatníka
§ 10
Podmienky a preukázná povinnosť poplatníka na zníženie poplatku
určeného podľa § 6 ods.8 a /
Spravca dane zníži poplatníkovi o 50 % za zdaňovacie obdobie,ak v termíne do 31.1.
príslušného kalendárneho roka,poplatník preukáže,že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiava, abo nezdržiaval na území obce na základe písomnej žiadosti a
predložením niektorého z nasledovných dokladov:
a./ potvrdenie o návšteve školy a predložením potvrdenia študentského domova,alebo
internátu o prechodnom ubytovaní ,ak je poplatníkom študent študujúci mimo region obce,
b./ pracovnej zmluvy s mistom výkonu práce a zároveň predložením potvrdenia o
prechodnom ubytovaní v mieste výkonu práce , ak je poplatník zamestnaný mimo region obce
c./čestné vyhlásenie o tom, koľko dní v priebehu kalendárneho roka sa poplatník zdržiava vo
svojej nehnuteľností,ak je poplatníkom majiteľ , alebo nájomca nehnuteľností na území
obce,bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci a ktorý nehnuteľnosť využíva
nepravidelne na účely víkendovej rekreácie,alebo ako chalupu
§ 11
Záverečné ustanovenia
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce.....................................................................

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM schválilo toto VZN
dňa..............................................., č.uz....................................................... a nadobúda
účinnosť 15.dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli a webovom sídle Obce
HNOJNÉ
Zrušuje sa VZN č.1/2019 o miestom poplatko TKO
§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2020
V Hnojnom, 6.11.2019

Helena Kráľová
starostka obce

