
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

H R O M O Š      

č. 3/2022 

o miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady 
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Obecné zastupiteľstvo obce Hromoš 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 §  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 Hromoš. 

 

 

§  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 Hromoš ako správca dane (ďalej len „správca dane“)  týmto VZN zavádza s účinnosťou 

od 1.1.2023 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 poplatku za drobné stavebne odpady podľa 

splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z.. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a) postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 

b) vznik a zánik povinnosti platenia poplatku 

c) spôsob, forma a miesto zaplatenia poplatku 
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d) stanovenie sadzby poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu 

c) stanovenie podmienok a podkladov pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

 

 

§ 4 

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. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné 

v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

 

 

§5 

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku 

 

1. Platiteľom poplatku je vlastník – fyzická osoba, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, 

alebo právnická osoba. Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, môže za 

ostatných členov tejto domácnosti prevziať na seba plnenie tejto povinnosti jeden z nich. 

Platiteľom poplatku nie je podnikateľský subjekt, ktorý má uzatvorenú zmluvu  o vývoze 

a zneškodnení odpadov s firmou, ktorá má oprávnenie vykonávať tieto činnosti. 

 

2. Povinnosť platenia poplatku vzniká pre poplatníka: 

- dňom prihlásenia do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt 

- dňom vzniku oprávnenia užívať byt, nebytový priestor 

- ak je preukázateľne dokázané, že sa osoba zdržiava prevažnú časť roka v rodinnom dome, 

bytovom dome, nebytových priestoroch napriek tomu že nie je prihlásená k trvalému či 

prechodnému pobytu 
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3. Povinnosť platenia poplatku zaniká pre poplatníka: 

- dňom odhlásenia z trvalého alebo prechodného pobytu 

 

4. Poplatník je povinný písomne oznámiť obci vznik alebo zánik povinnosti platenia poplatku 

do 30 dní od vzniku alebo zániku povinnosti platenia poplatku. 

 

5. Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, 

ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na 

vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej 

povinnosti neoznámi. 

 

Doklady preukazujúce danú skutočnosť: 

- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce 

- kópia úmrtného listu 

 

§ 6 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku 

 

1.  Poplatok je možné uhradiť: 

a) bezhotovostným prevodom alebo 

b) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Hromoši 

 

2.  Poplatník je povinný každú platbu poplatku označiť prideleným variabilným symbolom. 
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§ 7 

Sadzba poplatku 

 

Správca miestneho poplatku stanovil cyklus vývozu komunálneho odpadu pre rodinné domy 

a bytové domy podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu na adrese takto: 

vývoz 1x mesačne 

 

1. Obec Hromoš stanovuje sadzbu:  

a) osoby prihlásené k trvalému pobytu na adrese vo výške 0,0684 € za osobu a kalendárny 

deň (25,00 € za osobu a kalendárny rok/365 dní) s nárokom na 5 vývozov 110 litrovej 

nádoby/vreca v cene poplatku. 

Domácnosti podľa počtu osôb budú mať zabezpečené vývozy TKO: 

- 1 osoba 5 vývozov (vrecia) 

- 2 osoby 10 vývozov (vrecia) 

- 3 osoby 12 vývozov + 3 vrecia 

- 4 osoby 12 vývozov + 8 vriec 

- 5 osôb 12 vývozov + 13 vriec 

- 6 osôb 12 vývozov + 18 vriec 

- 7 osôb 12 vývozov + 23 vriec 

 

b) možnosť doplatku za množstevný zber pre jedno a dvoj členné domácnosti:  

- 1 osoba 12 vývozov = doplatok 25,00 € 

- 2 osoby 12 vývozov = doplatok 10,00 € 

 

c) možnosť zakúpenia jedného vreca: 

- 1 vrece = 3,48 € 

 

d) chalupári a individuálna rekreácia vo výške 0,0684 €  za nehnuteľnosť a kalendárny deň 

(25,00 € za nehnuteľnosť a kalendárny rok/365 dní)5 vývozov – vrecia 

- s možnosťou 12 vývozov = doplatok 25 €  
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§ 8 

Vrátenie poplatku 

 

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

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia za podmienky, že túto skutočnosť písomne 

oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti.  Nárok na vrátenie 

pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti 

neoznámi. 

 

2, Podmienkou pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je, že poplatník nemá ku dňu 

zániku poplatkovej povinnosti daňový nedoplatok na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie 

obdobie alebo na miestnych daniach.   

 

3, Podmienkou pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je, že poplatník    

preukáže zánik poplatkovej povinnosti dokladom, ktorý pripojí k oznámeniu o zániku 

poplatkovej povinnosti, napr.   

a) potvrdenie o zmene trvalého, resp. prechodného  pobytu mimo územia obce 

b) kópia úmrtného listu 

c) doklad o zániku práva užívania nehnuteľností 

 

Zníženie poplatku 

 

Obec na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona na základe žiadosti poplatníka znižuje 

poplatok: 

1. Obec Hromoš zníži poplatok o 50% na základe písomnej žiadosti, ak poplatník preukáže, že 

sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo  nezdržiaval na území Obce 

Hromoš. Túto skutočnosť poplatník preukáže  hodnoverným dokladom,  z ktorého 

jednoznačne vyplýva počet dní pobytu, kedy sa  poplatník  zdržiaval v zdaňovacom období 

mimo obce Hromoš. Dátum vystavenia dokladu, musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím 

na ktoré sa uplatňuje nárok na zníženie poplatku, vrátane uvedenia počtu dní a dátumu od 

kedy a do kedy bol poplatník mimo obce.  



7 

 

 

Doklad preukazujúci nárok na zníženie poplatku: 

a) Potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní  

b) Potvrdenie od zahraničného zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, doklad 

o prihlásení k pobytu 

c) Potvrdenie o výkone práce u zamestnávateľa v SR a preukázanie ubytovania 

v mieste výkonu práce 

d) Doklad fyzickej osobe staršej ako 62 rokov od nasledujúceho roku po dovŕšení 

tohto veku, bez podania žiadosti,  

2. V prípade, že doklad 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. 

 

3.  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, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 

 

Odpustenie poplatku 

 

Obec na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona na základe žiadosti poplatníka odpustí 

poplatok: 

1, Obec  odpustí poplatok v týchto prípadoch: 

a) ak sa poplatník dlhodobo zdržiava, alebo zdržiaval v zahraničí. Pre účely odpustenia 

poplatku sa považuje za dlhodobo 12 mesiacov zdaňovacieho obdobia, (dokladom sú 

všetky hodnoverné doklady preukazujúce túto skutočnosť – potvrdenie príslušného úradu 

o prihlásení k pobytu v zahraničí, doklad o vlastníctve nehnuteľnosti alebo prenájme 

nehnuteľnosti, potvrdenie od zahraničného zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru), 

úradný záznam. 

b) ak sa fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu nezdržiava na adrese a jej skutočný 

pobyt nie je známy (dokladom je písomné vyjadrenie občanov s trvalým pobytom na 

uvedenej adrese) 

c) ak sa poplatník zdržiaval alebo zdržiava na území inej obce a z toho titulu zaplatil 
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poplatok v inej obci (predloží potvrdenie o zaplatení poplatku z inej obce) 

d) ak je poplatník vo výkone trestu (predloží potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu 

odňatia slobody) 

e) ak je poplatník umiestnený v zariadení sociálnej starostlivosti (predloží potvrdenie 

zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti) 

f) ak je poplatník hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení (predloží potvrdenie 

o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení 

 

2. V prípade, že doklad 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. 

 

3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. 

príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné 

doklady, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 

 

§ 12 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hromoši dňa 13.12.2022 uznesením 

č. 25/2022 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023. 

2. Návrh tohto VZN bolo vyvesený  na úradnej tabuli obce  dňa 29.11.2022. 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť predchádzajúceho VZN č. 1/2020 

schváleného dňa 14.12.2020  uznesením Obecného zastupiteľstva č. 95/2020. 

 

 

 

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

                                                                                                Bc. Kočiš Maroš 

                                               starosta obce 


