
Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Hámre č. 2/2009 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Horné Hámre podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÉ HÁMRE
č. 2/2009

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
NA KALENDÁRNY ROK 2010

§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 1 a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2010 na kalendárny rok 2010 :
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čl. I
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

§ 2

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, okrem elektroodpadov ktoré vznikajú na území obce.

§ 3
Poplatník

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 nehnuteľnosť,
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, 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 ods. 1 písm. a/ v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a/ 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.

3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na
jeho základe 
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť,
ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu
svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

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, poplatok vyberá a za vybraný 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 /ďalej len „platiteľ“/.

5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

Schválené: 9.12.2009

Vyhlásené: 10.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

Platné do: 31.12.2010



6. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a/ 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. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava
mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka,
povinná oznámiť obci.

7. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1.

§ 4
Určenie poplatku

1. Výška poplatku sa určí:
a) u fyzických osôb uvedených v § 3 ods. 1 písm. a/ ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má
alebo bude mať tento poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,
b) u poplatníka podľa § 3 ods. 1 písm. b/ a c/ ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby /nádob/, ktorú poplatník využíva v
súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta podľa § 4 ods. 1 pís. a) a b), ukazovateľom produkcie
komunálnych odpadov v určenom období je súčet:
- priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený 
o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, 
vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať 
vyššiu hodnotu ako 1 a
- priemerného počtu osôb alebo miest podľa § 79 ods. 3 písm. b) zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné 
stavebné odpady

§ 5
Sadzba poplatku

1. Sadzba poplatku je:
a) 0,0302 EUR na osobu a kalendárny deň pre poplatníka, ktorý má v obci trvalý pobyt- uvedeného v § 3 ods. 1 písm. a/; a používa 110 l zberné
nádoby /kukanádoby/
b) 0,0357 EUR pre nehnuteľnosti, ktoré slúžia poplatníkovi a jeho blízkym osobám na individuálnu rekreáciu a nemá v obci trvalý ani prechodný
pobyt sa počet osôb pre určenie poplatku stanovuje na 1 osobu a počet kalendárnych dní v kalendárnom roku /§ 3 ods. 1 písm. a/
c) 0,0220 EUR na osobu a kalendárny deň pre poplatníka uvedeného v § 3 ods. 1 písm. a/ bývajúceho v častiach obce, v ktorých sa nevykonáva
zber a odvoz odpadu zo 110 l zberných nádob, ale prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, pri nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie podľa
počtu osôb prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt v obci. Časti obce, v ktorých sa nevykonáva zber a odvoz odpadu zo 110 l zberných
nádob ale prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov sú vymedzené týmito súpisnými číslami stavieb: 173-317, 331-340, 342, 344, 347-
349, 351, 353-355, 357, 360-362, 364-367, 369, 374, 378-380, 382, 387-389, 391-395.
c) 0,0250 EUR za liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov pre poplatníka podľa § 3 ods. 1 písm. b/ a c/, ktorý používa
110 l zberné nádoby.

2. U platiteľov poplatku podľa § 5 ods. 1 tohto nariadenia je podkladom pre vyrubenie poplatku evidencia obyvateľov na Obecnom úrade v
Horných Hámroch a evidencia priznaní k dani z nehnuteľností.

3. Sadzba poplatku pre akúkoľvek inú osobu, ktorá nie je uvedená v ods. 1 a 2 za jednorazové použitie veľkokapacitného kontajnera na území
obce Horné Hámre sa stanovuje na 66,39 EUR.

§ 6
Zber odpadov

Zber odpadov zo 110 l zberných nádob sa uskutočňuje 2x do mesiaca. Odpad z veľkokapacitných kontajnerov sa bude odvážať objednaním na
vývoz po ich naplnení . Separovaný odpad sa bude zberať raz mesačne podľa zberového harmonogramu pre rok 2010 /14.1., 18.2, 18.3, 15.4,
13.5, 17.6, 15.7, 12.8, 17.9, 14.10, 11.11, 16.12.2010/

§ 7
Ohlásenie

1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok. Keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik
poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou /jeden kalendárny rok/, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k
zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu /ďalej len „identifikačné údaje“/; ak je
poplatníkom osoba podľa § 3 ods. 1 písm. b/ a c/ tohto nariadenia, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné
číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 3 ods. 6,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 4 tohto nariadenia; spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak
súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 9 tohto nariadenia 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.

§ 8
Vyrubenie poplatku, vrátenie a splatnosť poplatku

1. Obec vyrubí poplatok podľa tohto nariadenia platobným výmerom.

2. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia podľa § 7 tohto nariadenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že
nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v
nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

3. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného
platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol
poplatok uhradený. 
Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá.

4. Ak poplatník nesplní ohlasovaciu povinnosť v stanovenom termíne, bude mu poplatok vyrubený na základe obcou zistených skutočností v
súlade s týmto nariadením.

5. Vyrubený poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Ak poplatok vyrubený fyzickej osobe
presahuje sumu 23,24 EUR, je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru a druhá splátka v termíne do 30. septembra príslušného roku. Poplatok právnickej osoby je splatný naraz do 30.6.2010. Pre
poplatníka podľa § 5 ods. 1, ktorý nemá v obci trvalý pobyt je termín splatnosti vyrubeného poplatku za komunálne odpady zhodný s termínom
splatnosti dane z nehnuteľností.

§ 9
Zníženie a odpustenie poplatku

1. Obec poplatok zníži alebo odpustí na základe písomnej žiadosti poplatníka za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe
stanovených podkladov

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,

b) alebo sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval mimo miesta trvalého bydliska

2. Poplatník si uplatní zníženie alebo odpustenie poplatku do 31. januára príslušného obdobia, za ktorý sa poplatok vyrubuje; v prípade zistenia
nových skutočností v priebehu príslušného obdobia do 30 dní od vzniku týchto skutočností.

3. Poplatok sa poplatníkovi odpustí alebo zníži na základe žiadosti o zníženie poplatku a predložených dokladov a to:

- 50% z poplatku u študentov denného štúdia , ktorí bývajú v internáte alebo v prenájme a v obci majú trvalý alebo prechodný pobyt. Túto
skutočnosť musí poplatník preukázať potvrdením o návšteve školy /ubytovaní/. 
- pri poplatníkovi, ktorý pracuje v zahraničí doložiť pracovnú zmluvu, povolenie k pobytu, 
- ostatní poplatníci potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z príslušnej obce alebo mesta kde sa
zdržiavajú, v akej výške a za aké obdobie.

§ 10
Vymáhanie nedoplatkov

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov môže vymáhať len správca dane.
Ak daňovník nezaplatil vyrubený poplatok v lehotách tohto Všeobecne záväzného
nariadenia, správca dane (Obecný úrad) ho vyzve, aby zaplatil poplatok v náhradnej
lehote najmenej 15 – dennej. Správca dane vo výzve upovedomí daňovníka o následkoch
nezaplatenia. Proti výzve možno podať do 15 dní námietku, podanie má odkladný účinok.
Doručenie výzvy sa považuje za úkon vykonaný na vyberanie miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Vymáhanie nedoplatkov daňovou exekúciou má viacero spôsobov vykonania, sú upravené v § 82a-§ 82h:
Správca dane si môže sám určiť spôsob vykonania daňovej exekúcie, pričom ju môže 
vykonať u jedného dlžníka i niekoľkými spôsobmi súčasne.

3. Právo vyberať a vymáhať nedoplatok je premlčané po šiestich rokoch po skončení 
roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.

§ 11
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku

1. Povinnosť platiť poplatok vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 3 tohto nariadenia.

2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu kalendárneho roka, poplatok sa platí od prvého dňa vzniku tejto skutočnosti.

3. Povinnosť platiť poplatok zaniká prvým dňom vzniku skutočností, ktoré majú vplyv na zánik poplatkovej povinnosti.

§ 12



Záverečné ustanovenia

1. Správu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva Obec Horné Hámre.

2. 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 komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.

3. Na zmiernenie tvrdosti tohto nariadenia môže starostka obce v ojedinelých prípadoch poplatok znížiť alebo odpustiť.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch dňa 9.12.2009
Toto Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2010 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010
Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Hámre  
č. 5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V Horných Hámroch 24.11.2009

 

Jolana Miháliková
starostka obce

Vyvesené: 24.11.2009
Schválené: 9.12.2009
Vyhlásené: 10.12.2009
Nadobúda účinnosť: 1.1.2010


