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Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskych Hrnčiarovciach v zmysle § 4
ods. 3 písm. c) , § 6 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 § 77 - § 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 sa uznieslo na vydaní tohto
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nitrianske Hrnčiarovce
číslo 4 /2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v § 77 až 83 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
Základné ustanovenie
Obec Nitrianske Hrnčiarovce týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2020 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho
ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
• stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
• určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
• stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§4
Sadzby poplatku pre fyzickú osobu
1. Obec Nitrianske Hrnčiarovce stanovuje sadzbu poplatku, u ktorých nie je zavedený
množstvový zber nasledovne:
• poplatník – fyzická osoba 0,0684 eur za osobu a kalendárny deň v prípadoch, na ktoré sa
nevzťahuje sadzba pre množstvový zber, čo činí 25,- eur na osobu a kalendárny rok pre
fyzickú osobu, ktorá má v obci Nitrianske Hrnčiarovce trvalý alebo prechodný pobyt alebo
ktorá je na území obce Nitrianske Hrnčiarovce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť
• 2,50 eur za osobu a kalendárny rok v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre
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množstvový zber – mimo trvalého a prechodného pobytu
pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového zberu,
správca dane stanovuje sadzbu miestneho poplatku 0,015 Eur za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
Obec Nitrianske Hrnčiarovce môže na žiadosť poplatníka zabezpečiť igelitové vrecia
označené logom vývozcom odpadu, ktoré v prípade žiadosti poplatníka na ich zabezpečenie
budú hradené poplatníkmi na základe ceny stanovenej vývozcom odpadu
Obec Nitrianske Hrnčiarovce stanovuje počet smetných nádob na počet členov v domácnosti
nasledovne:
a) pri 1 až 4 člennej rodine jedna 110 l alebo 120 l smetná nádoba
b) pri 5 až 8 člennej rodine dve 110 l alebo dve 120 l smetné nádoby
c) pri 9 až 12 člennej rodine tri 110 l alebo 120 l smetné nádoby
Domácnosť, ktorá bude požadovať viac smetných nádob ako je stanovené v bode 4, doplatí
správcovi dane 40,- eur / každá ďalšia smetná nádoba /.
Organizácia, ktorá zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu z domácností, vyvezie len
odpad zo smetných nádob, ktoré budú označené nálepkami na príslušný kalendárny rok.
Nálepky na príslušný kalendárny rok bude vydávať obecný úrad po zaplatení poplatku za
komunálny odpad, ktorý v zmysle tohto VZN je potrebné zaplatiť do 31.05. príslušného
kalendárneho roka.
§5
Sadzby poplatku pre právnickú osobu

1. Obec Nitrianske Hrnčiarovce stanovuje sadzbu poplatku pri zavedenom množstvovom
zbere komunálneho odpadu pre právnickú osobu, podnikateľa poplatok za liter
komunálneho odpadu pri frekvencii vývozov 1 x 14 dní, t.j. 26 vývozov za kalendárny
rok nasledovne:
a) pri zbernej nádobe s objemom 120 litrov 0,026/l
b) pri zbernej nádobe s objemom 240 litrov 0,019/l
c) pri zbernej nádobe s objemom 1100 litrov 0,011/l

81,12 eur
118,56 eur
314,60 eur

2. Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového zberu,
správca dane stanovuje sadzbu miestneho poplatku 0,015 Eur za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
3. Obec Nitrianske Hrnčiarovce vydáva prísny zákaz umiestňovania komunálneho a drobného
stavebného odpadu do rigolov pri cestných komunikáciách, do lesných porastov, trávnatých
porastov ako aj na miesta nie na to určených.
4. Podnikateľské subjekty sú povinné zabezpečovať triedený zber na vlastné náklady a na
vlastnú zodpovednosť.
5. Každá právnická osoba, ktorá podniká a bude využívať množstvový zber, oznámi obci
nasledovné údaje:
a. identifikačné údaje poplatníka
b. objem a množstvo smetných nádob, ktoré požaduje vyvážať
c. spôsob uhrádzania poplatkov
6. Organizácia, ktorá zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu z domácností, vyvezie len
odpad zo smetných nádob, ktoré budú označené nálepkami na príslušný kalendárny rok.
Nálepky na príslušný kalendárny rok bude vydávať obecný úrad po zaplatení poplatku za
komunálny odpad, ktorý v zmysle tohto VZN je potrebné zaplatiť do 31.05. príslušného
kalendárneho roka.
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§6
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok 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 Nitrianske
Hrnčiarovce vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku
poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Poplatok sa platí:
• v hotovosti do pokladne Obce Nitrianske Hrnčiarovce,
• bezhotovostným prevodom na účet Obce Nitrianske Hrnčiarovce č.účtu 0803587001/5600 ,
vedený v Prima Banka Slovensko,
• poštovou poukážkou.
4. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených
obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý
bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti
prvej splátky.
§7
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak
mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik
práva užívania nehnuteľností a pod.)
3. Správca poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3,- EUR.
§8
Zníženie a odpustenie poplatku
1.

2.
a)
b)
c)

3.

4.

Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Nitrianske Hrnčiarovce.
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Nitrianske Hrnčiarovce, a to :
potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa v zdaňovacom období dlhodobo
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí 183 dní z kalendárneho roka.
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Nitrianske Hrnčiarovce, a to:
a. pracovné povolenie, pracovná zmluva alebo potvrdenie o pobyte na území iného
štátu (víza)
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b) potvrdenie o štúdiu, potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, len ak
žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide
o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky
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. V prípade ak obec nemá prístup k informačnému
systému je potrebné písomné potvrdenie žiaka alebo študenta o štúdiu, potvrdenie
študentského domova alebo internátu o ubytovaní so sídlom na území Slovenskej republiky.
5. Správca dane poskytne zníženie poplatku k 1.januáru zdaňovacieho obdobia poplatníkovi,
ktorým je osamelo žijúca fyzická osoba v hmotnej núdzi, osamelo žijúca fyzická osoba
staršia ako 70 rokov, osamelo žijúca fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba a to na základe písomnej
žiadosti a po predložení dokladov preukazujúcich nárok na zníženie poplatku.
6. Správca dane zníži poplatok a to zo sumy 25,- eur o sumu 2,- eur na osobu na sumu 23,- eur.
7. V prípade, že doklad podľa ods. 2/, 4/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
8. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 28.02.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2/, 4/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
9. Nárok na odpustenie poplatku poplatníkovi nevzniká ak nemá vysporiadané finančné
záväzky voči obci.
§9
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 10
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto VZN obce Nitrianske Hrnčiarovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Nitrianske Hrnčiarovce dňa ...................................... uznesením číslo ............................
2. Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto VZN môže schváliť len Obecné zastupiteľstvo
v Nitrianskych Hrnčiarovciach.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.
4. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nitrianske Hrnčiarovce č.
3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Nitrianske Hrnčiarovce.

PhDr. Katarína Nagyová
starostka obce
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