Obec Hrabovka na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len Zákona) a
zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2013
OBCE HRABOVKA
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
OD 1.1.2014
Čl. I
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce
Hrabovka.
2. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.
Čl. II
Základné pojmy
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
3. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb
alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pre čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene
vrátane cintorína.
4. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje
stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci) alebo pri ktorých nie je
potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (obci).
Čl. III.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec.
2. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.
Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v obci.
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4. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou.
5. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom a týmto VZN
b) zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak , ako v súlade so Zákonom
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných
škodlivín
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností
f) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní
odpadových olejov do pôdy,
g) dávať rastlinné a zdrevnatené zbytky, ktoré je možno kompostovať do zberných
nádob.
6. Držiteľ odpadových olejov , opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich
odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie.
Čl. VI
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1. Držitelia komunálneho odpadu sú povinní do určených zberných nádob a na zberné miesta
zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky:
Sklo (zberné miesto – 5 ks zberových kontajnerov vo dvore Obecného úradu, Na otoči
autobusu, pri detskom ihrisku Na Kole a na Vrchoch)
Kovy (zberné miesto - priestory zadného dvora pri Obecnom úrade, 2x ročne zber po domoch)
Plasty (zberné miesto – 6 ks zberových kontajnerov pre plasty umiestnené vo dvore Obecného
úradu a pri detskom ihrisku Na kole, Na otoči autobusu a na Vrchoch)
Papier (zberné miesto – 3 ks zberových kontajnerov umiestnené vo dvore Obecného úradu, pri
detskom ihrisku Na kole a Na otoči autobusu)
Elektroodpad - mobilný ekosklad , 1 – 2x ročne umiestnený na námestí obce
Drobný elektroodpad a batérie (zberné miesto - kontajner pri vchodových dverách do
budovy Obecného úradu).
Biologicky rozložiteľný odpad ( rastlinné a zdrevnatené zbytky, zvyšky jedla ) – ukladať na
kompostoviská pri rodinných domoch.
2. Zberné nádoby sú vo vlastníctve obce. Platiteľom poplatku sú zberné nádoby zverené do
užívania .
3. Každá domácnosť v počte 1-5 osôb má nárok na používanie jednej zbernej nádoby. Pri počte
6 osôb je nárok na ďalšiu zbernú nádobu. Obdobne sa postupuje pri vyššom počte osôb.
4. Ak domácnosť požiada o jednu zbernú nádobu naviac, musí zaplatiť miestny poplatok za jej
vývoz a likvidáciu vo výške 56,05 € za kalendárny rok.
5. Vyvezie sa iba zberná nádoba, ktorá bude označená nálepkou firmy, ktorá vykonáva
likvidáciu odpadu.
6. Odpad sa v priebehu roka bude vyvážať každých 14 dní, t.j. 2x do mesiaca.
7. Určené zberné nádoby na komunálny odpad sú 110 litrové plechové odpadové nádoby
a 120 litrové plastové odpadové nádoby s kolieskami.
8. Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá
alebo s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu si dojednajú podmienky osobitne.
9. Za umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov,
ktorým boli zberné nádoby zverené do užívania.
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10. Každý, kto používa zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je
povinný s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou. Za porušenie tejto
povinnosti sa nepovažuje, ak sú nádoby v dni pravidelného alebo inak vyhláseného zberu
odpadu ponechané na voľne dostupnom mieste. Do 120 litrových plastových nádob je
zakázané sypať horúci popol, aby sa nádoba nepoškodila. V prípade, poškodenia plastovej
nádoby z nedbanlivosti poplatníka, poplatník pri prevzatí náhradnej nádoby uhradí do
pokladne obce poplatok za novú zbernú nádobu vo výške ceny zbernej nádoby 18,60 €.
11. Výmenu poškodených zberných nádob zabezpečuje obec po nahlásení držiteľa odpadu,
ktorému bola zberná nádoba zverená. Poškodená zberná nádoba musí byť odovzdaná obci.
Čl. VII
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania drobného stavebného odpadu (DSO)
1. Držitelia drobného stavebného odpadu
(II. ods. 4) sú povinní odpad prednostne
vytriediť na jednotlivé zložky (kovy, drevo, sklo, plasty...) a tieto účelne zhodnotiť.
2. Zvyšný zmiešaný stavebný odpad v malých množstvách a objeme , v rozsahu, ktorý
neohrozí systém zneškodňovania komunálneho odpadu , nepoškodí alebo nepreťaží zberné
nádoby, sú oprávnení jeho držitelia zneškodňovať v nádobách na zmiešaný komunálny
odpad, ktoré sú určené pre daného držiteľa odpadu.
3. Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO neumožňuje jeho
zhromažďovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, môžu jeho držitelia využiť na
zneškodnenie systém likvidácie objemného odpadu vo veľkoobjemovom kontajneri.
4. Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
verejného priestranstva spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia,
nadmerného znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
5. Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom , sú povinní jeho držitelia
zabezpečiť prepravu a zneškodnenie DSO osobitne na vlastné náklady. Zber, prepravu
a zneškodňovanie DSO môže vykonávať len organizácia poverená zberom v súlade so
zákonom o odpadoch.
6. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje.
Čl. VIII
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. 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 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 na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností 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,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
2. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt 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 pobytu.
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3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je
spôsobilý na právne úkony, v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník. To znamená, že obec vydá jeden platobný výmer pre celú
domácnosť. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa
dlhodobo zdržiava mimo územia SR alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je
osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1
tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
Čl. IX
Sadzba a výpočet miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Sadzba poplatku je v zmysle § 78 ods. 1 písm. b) zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je
a) 0,05126€ za osobu a kalendárny deň,
b) 0,0196 € za liter a vývoz u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie
a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
2. Správca poplatku určuje poplatok ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorého
užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce,
b) súčin sadzby poplatku, frekvencie vývozov, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedením
systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Čl. X
Ohlasovacia povinnosť
1. Poplatník, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je povinný ohlásiť všetky zmeny, ktoré majú vplyv na zmenu výšky
miestneho poplatku do jedného mesiaca odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny
nastali. V ohlásení je povinnosť uviesť počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom
roku, počas ktorých poplatník nehnuteľnosť v obci užíval alebo bude užívať alebo je
oprávnený užívať, ako aj iné rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s dokladmi
potvrdzujúcimi uvádzané skutočnosti.
2. Poplatník je povinný v rámci ohlasovacej povinnosti uviesť aj tieto základné údaje:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa článku II. odseku 3
písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
3. 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,
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že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
Čl. XI
Vyrubenie a splatnosť poplatku
1. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.
2. Obdobím pre vyrubenie poplatku je kalendárny rok.
3. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ale
správca môže určiť, že poplatník ho môže na základe písomnej žiadosti zaplatiť aj v dvoch
rovnakých splátkach.
Čl. XII
Odpustenie a zníženie poplatku
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec zníži:
- občanom s trvalým pobytom v obci na 14,00 €/osobu/rok
- občanom, ktorí študujú na vysokej škole s prechodným pobytom v inej obci na 5,50 €/rok
- občanom, ktorí vykonávajú prácu v zahraničí o pomernú časť.
2. Občania s trvalým pobytom nie sú povinní podať žiadosť o zníženie poplatku.
3. O zníženie poplatku možno žiadať v prípade:
a) štúdia na vysokej škole s prechodným pobytom v inej obci/meste
b) práce vykonávanej v zahraničí
c) ak platiteľ nevyužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní
d) pri úmrtí poplatníka, kde sa časť zaplateného poplatku vráti po predložení úmrtného listu
v lehote 30 dní od úmrtia.
Zmenu pobytu mimo obce (i v priebehu roka) je potrebné nahlásiť do 30 dní, v opačnom
prípade nebude občanovi odrátaná pomerná čiastka za dané obdobie.
4. O odpustenie poplatku možno žiadať v prípade:
a) ak sa poplatník v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí
5. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, ktoré poplatník obci preukáže na
základe nasledovných podkladov:
a) platné vízum, alebo iné potvrdenie dokladujúce dlhodobý pobyt v zahraničí,
b) potvrdenie o návšteve vysokej školy s prechodným pobytom mimo územia obce,
c) pracovná zmluva preukazujúca miesto výkonu práce v zahraničí,
d) čestné prehlásenie, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po
sebe nasledujúcich dní.
6. Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov sa stanovuje vo výške:
18,70 € na osobu a rok pre občanov s trvalým pobytom na území obce, alebo občanov,
ktorí sa trvale zdržiavajú na území obce.
18,70 € na rok pre občana, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v
katastri obce, slúžiacej na individuálnu rekreáciu , ako záhrada, dom, alebo nebytový
priestor (poplatok sa stanovuje jeden pre jednu nehnuteľnosť).
Čl. XIII
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:

5

1. Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve.
2. Poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení zberných miest a nakladaní s odpadmi
na území obce.
3. Dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi so
stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.
Čl. XIV
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN
c) nesplní oznamovaciu povinnosť
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 165,50 €
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za
priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zákon č.372/1990 Zb. v platnom znení), ak zákon o odpadoch neustanovuje
inak.
Čl. XV
Pokuty právnickým osobám
1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3319,00 €, ak právnická
osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia obce. Pokuta je
príjmom obce.
2. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa obec dozvedela o tom , kto sa
konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania
opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných
predpisov o správnom konaní.
Čl. XVI
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabovka sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa
2. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon 512/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a z. SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.
V Hrabovke dňa 16.12.2013

Ivan Čulen
starosta obce
Zverejnené: 16.12.2013
Zvesené:
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