
 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HURBANOVA VES 

Č. 6/2022 

O PODMIENKACH URČOVANIA VYBERANIA POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE HURBANOVA VES. 

_______________________________________________________ 
 

Obec Hurbanova Ves v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 582/2004 Z. z.“) vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 

(1) Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi podľa § 11 ods. 4 písm. d.) zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 

zákona č.582/2004 Z. z. zavádza s účinnosťou od 1. januára 2023 poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa ustanovení tohto všeobecne 

záväzného nariadenia. 

(2) Základné ustanovenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 

uvedené v desiatej časti zákona č. 582/2004 Z. z., ktoré upravujú sadzbu poplatku, určenie 

poplatku, oznamovaciu povinnosť, vyrubenie poplatku a splatnosť, určenie poplatku 

podľa pomôcok, vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

 

 

§ 2 

Sadzba poplatku  
 

(1) Sadzba poplatku je 0,04 eura za liter neváženého množstvového zberu komunálneho 

odpadu 

(2) Ročný poplatok za komunálne odpady v závislosti od objemu nádob a frekvencie 

vývozov je od 1.1.2023 určený nasledovne: 

 

Objem nádoby Interval vývozu 

liter 13 26 

110 57,20 € 114,40 € 

120 62,40 € 124,80 € 

240 124,80 € 249,60 € 

 



§ 3 

Zníženie alebo odpustenie poplatku 
 

(1)  Podmienkami na zníženie alebo odpustenie poplatku sú: 

a) poplatník bývajúci mimo územia obce,  

b) poplatník študujúci, ,  

c) poplatník pracujúci dlhodobo mimo obce, 

d) poplatník vo výkone trestu odňatia slobody, prípadne vo výkone väzby, 

e) poplatník umiestnený v zariadení sociálnych služieb a zdravotníckom zariadení, 

f) poplatník sa dlhodobo zdržuje v zahraničí. 

(2) Podkladmi pre preukázanie splnenia podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku 

poplatníkovi je: 

a) doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, 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, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo 

odpustenie poplatku 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, ku 

ktorému má obec zriadený prístup pre preukázanie splnenia podmienky podľa 

bodu 1 písm. b) tohto článku, 

b) doklad o pobyte vo výkone trestu pre preukázanie splnenia podmienky podľa 

bodu 1 písm. d) tohto článku, 

c) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru pre preukázanie splnenia 

podmienky podľa bodu 1 písm. c) tohto článku, 

d) doklad o prechodnom pobyte alebo doklad o zaplatení poplatku na inom 

mestskom/obecnom úrade pre preukázanie splnenia podmienky podľa bodu 1 

písm. a) tohto článku, 

e) doklad o pobyte v zahraničí pre preukázanie splnenia podmienky podľa bodu 1 

písm. f) tohto článku, 

f) potvrdenie sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia o pobyte pre preukázanie 

splnenia podmienky podľa bodu 1 písm. e) tohto článku. 

(3) Obec poplatok zníži pre poplatníka - samostatne žijúcu  fyzickú osobu staršiu ako 65 

rokov, s trvalým pobytom v obci Hurbanova Ves nasledovne: 

Sadzba: 0,0224 € x 120 l (objem nádoby) x 13 vývozov – 35,- € 

Pre splnenie podmienky veku je rozhodujúci vek k 1. 1. zdaňovacieho obdobia. 
  

 

 

§ 4 

Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

 
(1) Obec vráti poplatok, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť 

poplatok v priebehu zdaňovacieho a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo 

jeho pomernej časti: 

a) písomná žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti,  

b) poplatník má vyrovnané všetky daňové a poplatkové povinnosti, 

c) rozhodnutie o vklade vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na jej nového vlastníka, 

alebo 



d) dohoda o zrušení nájmu nehnuteľnosti, alebo 

e) prihlásenie sa na trvalý pobyt mimo územia obce, alebo 

f) odhlásenie z prechodného pobytu v obci, alebo 

g) ukončenie podnikateľskej činnosti na území obce, alebo 

h) zrušenie prevádzky na území obce. 

 

 

§ 5 

Zrušovacie ustanovenia 

 
(1)  Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia sa zrušuje a nahrádza 

VZN obce Hurbanova Ves  č. 3/2015 o podmienkach určovania vyberania miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hurbanova Ves. 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Obecné zastupiteľstvo obce Hurbanova Ves sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 

o podmienkach určovania vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Hurbanova Ves uznieslo dňa ........... 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023. 

 

 

 

 

 
        Mgr. Jana Lauferová 
        starostka obce 
 
 
 
Návrh VZN vyvesený dňa 29.11.2022  
Zvesené z úradnej tabule: ................... 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 13.12.2022 


