NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša - Hámre
č. 2 / 2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obec Hodruša – Hámre, Obecné zastupiteľstvo v Hodruši - Hámroch 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 Hodruša – Hámre
§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 Hodruša – Hámre týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2019 miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
a. činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b. b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c. c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d.
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
e.
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu
(Zákon o odpadoch)
§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:
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
Množstvový zber
V obci Hodruša – Hámre nie je z prevádzkových dôvodov zavedený množstvový zber pre právnické
osoby a fyzické osoby – podnikateľov.
§5
Sadzby poplatku
1. Sadzba poplatku pre celé územie Obce Hodruša – Hámre je = 0,0410 EUR na osobu a deň
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Výška ročného poplatku = 15,00 EUR na občana z trvalým, alebo prechodným pobytom.
2. Sadzba poplatku 15,00 EUR na kalendárny rok pre poplatníka, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti (
RD, rekreačná chata, chalupa, záhradná chatka, byt ) ak poplatník nie je trvale ani prechodne
prihlásený k pobytu. A pri nehnuteľnosti slúžiacej výlučne poplatníkovi a jeho blízkym osobám na
individuálnu rekreáciu (chata, chalupa, RD, byt a pod.), ak poplatník nie je trvale ani prechodne
prihlásený k pobytu.

3. Ročný poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov pre podnikateľské subjekty a neziskové
organizácie fyzických a právnických osôb pre 110 l nádobu je = 100,00 EUR
4.
Ročný poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov pre podnikateľské subjekty a neziskové
organizácie fyzických a právnických osôb pre 1 100 l nádobu je = 1000,00 EUR
5. Sadzba poplatku 15,00 EUR na osobu a kalendárny rok pre poplatníka ktorým je:
- PO, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania
Poplatník, ktorý si uplatňuje sadzbu podľa tohto odseku, preukáže správcovi poplatku ukladanie
odpadu do spoločnej zbernej nádoby.
6. Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov PO a FO , ktorí celoročne prevádzkujú ubytovacie
zariadenie = 15,00 EUR za jedno lôžko a kalendárny rok.
7. Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov PO a FO, ktorý prevádzkujú ubytovacie zariadenie len
sezónne za jeden deň ubytovania a jedna osoba = 0,0410 EUR
8. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,070 € za 1 kg bez obsahu škodlivín. .
§6
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1.

Poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. a) a b zákona č. 582/2004 Z.z. sa
v zmysle § 81 zákona NR SR č, 582/2004 Z,z, sa 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.
§7
Organizácia a systém zberu
1. 110 l nádoby (kuka) pre rodinné domy, časť bytových domov právnických a fyzických osôb
a neziskových organizácií
2. 1 100 l kontajnery pre bytové domy právnických a fyzických osôb a neziskových organizácií
3. veľkokapacitné kontajnery umiestnené v tých častiach obce, kde nie je prístup zberajúcim
vozidlám.
4. odvoz komunálneho odpadu z nádob uvedených v odseku 1, 2, obec zabezpečuje zmluvnou
dohodou
s MPS Žarnovica v režime: 1x týždenne 1 100 l kontajnery pre bytové domy, FO a PO a 1 x za 2
týždne 110 l nádoby pre rodinné domy, časť bytových domov, domov na individuálnu rekreáciu
a FO,
PO.
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5. zberné nádoby uvedené v odseku 1, 2 zabezpečujú pôvodcovia odpadu na vlastné náklady.
Nádoby
uvedené v odseku 3 zabezpečuje obec z vlastných prostriedkov.
6. v obci je zabezpečený separovaný zber. Pôvodcovia odpadu sú povinní z komunálnych odpadov
triediť
papier, sklo, plasty, autobatérie. Odvoz triedených zložiek vykonáva MPS Žarnovica podľa vopred
dohodnutého harmonogramu. Opotrebované autobatérie a výrobky elektrotechnického charakteru
sa
zberajú 2x ročne. V obci nie je zavedený separovaný zber BIO odpadu z dôvodu ekonomickej
nevýhodnosti a neúnosnosti pre obec.
§8
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.

§9
Zníženie a odpustenie poplatku
1.

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 Hodruša – Hámre, a to na
základe predloženia hodnoverných dokladov v nasledovnom rozsahu:
a. študentom študujúcim na SŠ a VŠ - za celý školský rok t.j. za 10 mesiacov predložia
správcovi poplatku potvrdenie o štúdiu, resp. o ubytovaní
b. občanom pracujúcim v SR mimo trvalého bydliska, ak predložia správcovi poplatku
nasledovné doklady – potvrdenie o ubytovaní, resp. nájomnú zmluvu, prípadne aj doklad
o zaplatení poplatku za odpady, ak poplatok za odpady nie je zahrnutý v nájomnom resp.
v ubytovacom poplatku,
c. občanom trvalo prihláseným k pobytu v Hodruši – Hámroch, ktorí sú prechodne prihlásení
a trvalo bývajúci v inej obci, ktorej platia poplatok za odpady, ak predložia správcovi poplatku
doklady preukazujúce prechodný pobyt v inej obci – napr. potvrdenie o prechodnom pobyte,
potvrdenie obce o pobyte a zároveň doklad o zaplatení poplatku,
d. občanom dlhodobo žijúcim, resp. pracujúcim v zahraničí, ak predložia správcovi poplatku
nasledovné doklady – oznámenie o vycestovaní do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní
v súlade s § 9 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR, povolenie
k pobytu, potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie
zamestnávateľa SR o výkone práce poplatníka v zahraničí, z ktorého vyplýva, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí, pracovná zmluva bez mzdových
podmienok.
2. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
3. Poplatník si uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku u správcu dane v priebehu

kalendárneho roka v lehote od 1. januára do 31. januára kalendárneho roka. Nárok na zníženie ,
alebo
odpustenie poplatku zaniká ak si poplatník v uvedenej lehote neuplatní nárok.
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4. Obec zníži poplatok za KO:
a/ o 50 % pre občanov na trvalo obývaných objektoch t.j. občanov prihlásených k trvalému pobytu
mimo
zastavanej časti obce v katastri Dolné Hámre, Banská Hodruša
/ č. d. 339, 340 , 346, 349, 356 , 805 , 812, 774, 1266 /
b/ o 50 % na trvalo obývaných objektoch, ak poplatník je osamelo žijúci občan vo veku nad 70
rokov, ak
tento vek dosiahol k 31.12.2016 - v katastri Dolné Hámre, Banská Hodruša a Kopanice

5. Poplatník si neuplatňuje nárok na zníženie poplatku u správcu dane písomnou žiadosťou. Nárok
na
zníženie poplatku bude uznaný občanom automaticky.

6. Zníženie poplatku a dopustenie poplatku nebude poskytnuté poplatníkovi alebo domácnosti,
v ktorej
poplatník žije, ak má poplatník alebo niektorý člen domácnosti voči Obci Hodruša – Hámre ako
správcovi
dane nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

§ 10
Postup obce proti tvrdosti zákona
Na zmiernenie resp. odstránenie tvrdosti zákona môže starosta obce na základe žiadosti poplatníka
vyrúbený poplatok znížiť rozhodnutím. Dôvod uplatnenia zníženia poplatku je poplatník povinný
preukázať dokladom.
§ 11
Splatnosť poplatku
1. Správca dane na rok 2017 určuje, že miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je splatný
nasledovne :
a/ u fyzických osôb do výšky 20,00 EUR do 15 dní po obdržaní rozhodnutia
b/ u právnických osôb do výšky 500,00 EUR do 15 dní po obdržaní rozhodnutia
c/ u fyzických osôb
nad
a právnických osôb nad 500,00 EUR
v splátkach stanovených v rozhodnutí

20,00 EUR

§12
Zrušovacie ustanovenie
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Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce .Hodruša – Hámre č..................

§ 13
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši - Hámroch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa ................... uznesením č. ........................... a toto VZN nadobúda účinnosť dňom ..............

Jozef Uram
starosta obce

Návrh:
vyvesený, zverejnený:

15.11.2018

Ing. Peter Gregor
prednosta obecného úradu

VZN:
vyvesené, zverejnené: zvesený:
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