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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hruboňovo č. 1/2021 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Hruboňovo 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hruboňovo v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia  /ďalej len „VZN“/ : 
 

 

 

I. Časť 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Obecné  zastupiteľstvo v Hruboňove  podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2022 zavádza 

nasledovný  miestny poplatok : 

 

a. miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

2. Zdaňovacím obdobím  miestneho poplatku uvedeného v § 1 ods. 1.1  je kalendárny rok.  

 



II. Časť 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

§ 2 

 Predmet poplatku  

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 

Hruboňovo.  

    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 pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, 

ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel 

ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a  

pozemku, ktorý je evidovaný v katastri 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 

d) podnikateľ,  ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania 

3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a 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 sa 

na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.  

   4.   Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný  poplatok ručí  

a) vlastník nehnuteľnosti, 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. 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec  

   5.   Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník,      

za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.  

   6.   Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť v odseku 2.  

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik 

poplatkovej povinnosti. 

§ 3 

 Sadzba  poplatku 

1. Sadzba poplatku je :  

a) za komunálny odpad  0,08219 € na osobu a kalendárny deň za osoby prihlásené 

k trvalému alebo prechodnému pobytu, za osoby zdržujúce sa viac ako 90 dní na území 

obce 

 

 b) za komunálny odpad  0,08219 € právnická osoba alebo FO-podnikateľ a kalendárny 

deň, ktorý užíva nehnuteľnosť na území obce Hruboňovo na iný účel ako na podnikanie 

 

c) pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového 

zberu správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,015 € za kilogram drobných stavebných 

odpadov bez obsahu škodlivín  

 

d) za výsyp jedného vreca zmesového komunálneho odpadu 2,99 € (čierne s označením 

vývoznej spoločnosti) 

 

 

 



Určenie poplatku 

 

Obec Hruboňovo určuje poplatok za  komunálny odpad na území obce nasledovne:  

1. Fyzická osoba – občan prihlásený na trvalý  alebo prechodný pobyt, za osoby 

zdržujúce sa viac ako 90 dní na území obce                                        

0,08219 €/ kalendárny deň                                                        30,-€/kal.rok 

 

2. Fyzická osoba, ktorá nemá v obci Hruboňovo trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,  

ale je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú v obci užíva alebo je oprávnená užívať:                                  

0,08219 €/ kalendárny deň                                                                  30,-€/kal.rok   

 

3. Právnická osoba a FO – podnikateľ  –  ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Hruboňovo na iný účel ako na 

podnikanie : 

0,08219 €/kalendárny deň                                                                          30,-€/kal.rok 

 

4. FO – podnikateľ,  ktorá je zamestnávateľom  -  ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Hruboňovo na účel  podnikania: 

koef. 0,4 x 0,08219 €/kalendárny deň                        12,00 €/Øpočet zamest./kal. rok 

 

5. FO – podnikateľ, ktorá nie je zamestnávateľom -  ktorá užíva nehnuteľnosť na území 

obce Hruboňovo na účel podnikania 

 

0,08219 €/ kalendárny deň                                                             30,-€/kal.rok 

 

6.  Právnická osoba -  ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa na území obce Hruboňovo na účel  podnikania: 

120 litrová nádoba   77,90 € s DPH/ rok 

240 litrová nádoba  114,60 € s DPH/rok 

1100 litrová nádoba  299,10 € s DPH/rok 

 

Obec Hruboňovo určuje poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín na území 

obce nasledovne:  

1. Fyzická osoba – občan prihlásený na trvalý  alebo prechodný pobyt                                        

            0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín  

 

2. Fyzická osoba, ktorá nemá v obci Hruboňovo trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,  

ale je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú v obci užíva alebo je oprávnená užívať:                                  

            0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín  

 

 

 



3. Právnická osoba, FO – podnikateľ  –  ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Hruboňovo na iný účel ako na 

podnikanie : 

             0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín  

 

4. Právnická osoba -  ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce Hruboňovo na účel  podnikania : 

            0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín  

 

5. FO - podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť na území obce Hruboňovo na účel 

podnikania 

            0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín  

 

                                                              Ohlasovacia povinnosť  

1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo 

dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od 

skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v prípade, ak došlo k zmene 

už ohlásených údajov, ohlásiť obci 

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu (ďalej len 

identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c), 

názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO) 

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 

zákona o miestnych daniach. 

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach (ak je 

zavedený množstvový zber), spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané 

údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o 

miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

2. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť   

platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z 

dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

3. Poplatok  za komunálny odpad vyrubí obec rozhodnutím na obdobie kalendárneho roka, 

poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín platí poplatník aj viackrát 

v priebehu zdaňovacieho obdobia a to zakaždým, keď odovzdá drobný stavebný odpad.   

4. Splatnosť miestneho poplatku za komunálne odpady je do 15 dní odo dňa nadobudnutia        

právoplatnosti rozhodnutia 

5.  Splatnosť poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je splatný   v deň 

odovzdania odpadu.  

6. Platenie poplatku : v hotovosti do pokladne OcU, bezhotovostným prevodom 

 

§ 4  

Odpustenie poplatku a zníženie poplatku za  komunálny odpad 

1. Správca poplatku oslobodí od poplatku podľa § 82 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z.   

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad  osobu za obdobie, za ktoré 

poplatník správcovi poplatku preukáže: 

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Správca poplatku 

pokladá za dlhodobý pobyt v zahraničí – 183 dní z kalendárneho roka (zákon č. 595/2003 

Z.z. o dani z príjmu). Hodnoverným dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú 

aktuálne potvrdenia z príslušného spoplatňovacieho obdobia: pracovné povolenie, 

pracovná zmluva alebo potvrdenie o pobyte na území iného štátu (víza), potvrdenie 

o štúdiu.  



b) že sa dlhodobo nezdržiava na území obce – dlhšie ako 90 po sebe nasledujúcich dní 

neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený používať, čo preukáže hodnoverným dokladom, 

ktorým je potvrdenie o dlhodobom pobyte v ústavoch zdravotníckej alebo sociálnej 

starostlivosti, potvrdenie od príslušnej obce, v ktorej sa zdržiava spolu s potvrdením 

o zaplatení poplatku. 

2. Poplatník si uplatňuje nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku za zmesový 

komunálny odpad  u správcu dane písomne do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, 

ktorá má vplyv nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku za zmesový odpad. Nárok na 

odpustenie alebo zníženie poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote si tento nárok 

neuplatní. 

 

 

                                                                                                                                                            

VI. Časť 

SPOLOČNÉ  A  ZÁVEREČENÉ  USTANOVENIA  

§ 5 

                                                                                                                                                              

Spoločné ustanovenia 

1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Hruboňovo 

prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Hruboňovo.  

 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na 

zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní 

a poplatkov v znení neskorších predpisov.  

     2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a  miestnom 

poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce Hruboňovo. 

     3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Hruboňove.  

     4. Obecné zastupiteľstvo Obce Hruboňovo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o  

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

Hruboňovo uznieslo dňa 13.12.2021 uznesením 22/2021 

 

 

ÚČINNOSŤ 

 

§  7 

 

            Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2022. 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                           Vladimír Fabo 


