Všeobecne záväzné nariadenie obce Hraničné na rok 2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady 2/2018
Obec Hraničné, Obecné zastupiteľstvo v Hraničnom 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 Hraničné
§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 Hraničné týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2019 miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
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§3
Predmet úpravy VZN
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..
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) poplatok, 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.
Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§4
Poplatok
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré
vznikajú na území obce.
§5
Sadzby poplatku
Obec Hraničné určuje sadzbu poplatku na rok 2019 v zmysle § 78 ods.1 písm. b) zákona vo
výške 0,043836 EUR za osobu a kalendárny deň.
Poplatok na rok 2019 v zmysle § 79 ods.2 písm. a) zákona sa určuje vo výške 16,00
EUR/osoba/rok pre poplatníka. Výška takto určeného poplatku platí až do doby, keď obecné
zastupiteľstvo neschváli novú výšku poplatku na nasledujúci kalendárny rok.
Výška ročného poplatku pre vlastníkov, FO, ktorí sú vlastníci alebo oprávnení užívať
nehnuteľnosti v obci (domy) na území obce, ktorí nemajú v obci trvalý alebo prechodný
pobyt
alebo majú trvalý pobyt alebo ojedinele sa zdržiavajú v obci (nevlastnia kuka nádobu) je 5 EUR/1
rok (za KO, SZ, VO). Obec poskytne na požiadanie občana s trvalým pobytom 1 vrece/rok- KO,
SZ) zdarma, s možnosťou zakúpenia ďalších vriec u jednotlivého domu v cene 2,15 €/1vrece.
V prípade požiadavky občanov o novú kuka nádobu, ktorí nemajú trvalý pobyt, obec zabezpečí
na ich náklady. V prípade požiadavky občanov o novú kuka nádobu, ktorí majú trvalý pobyt, obec
zabezpečí ich a náklady uhradí obec a občan v rovnakej výške 50%.
Obec Hraničné určuje sadzbu poplatku na rok 2018 v zmysle § 78 ods.1 písm. c) zákona vo
výške 0,02 EUR za 1 kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Obyvateľ má
povinnosť uložiť DSO na najbližšej skládke (Ekos), pričom uhradí poplatok za drobný stavebný
odpad v hotovosti pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na mieste určenom obcou
/prípadne po vystavení dokladu na obecnom úrade/ a následne bude poplatníkovi vydaný
príjmový pokladničný doklad.
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§6
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím každoročne do 15
mája príslušného zdaňovacieho obdobia. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok:
a) ak miestny poplatok vyrubený FO a PO nepresahuje 33,20 EUR je splatný naraz;
b) v opačnom prípade v dvoch rovnakých splátkach;
c) miestny poplatok možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyšší ako je uvedené v ods. a)
§7
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdŕži platiteľ v písomnej
forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom s uvedením variabilného symbolu na účet obce č. 16322602/0200
vedený v pobočke banky VÚB a. s., Stará Ľubovňa alebo na účet 61182140001/5600
v pobočke banky Prima banka Slovensko, a. s., Stará Ľubovňa
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Hraničnom
§8
Vrátenie poplatku
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.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (zmena trvalého pobytu, úmrtie osoby, zánik práva
užívania nehnuteľností a pod.) a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo
jeho pomernej časti v podanej žiadosti
§9
Zníženie poplatku
Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré
poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Hraničné
Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet
dní pobytu poplatníka mimo obce Hraničné, a to :
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní a súčasne potvrdenie
o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste pobytu
b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní
(nie pracovná zmluva) spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní na úrade prihlasovania
obyvateľstva a potvrdením o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste pobytu.
V prípade, že doklad podľa ods. 2/ 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.
Ak sú podmienky pre zníženie poplatku splnené už na začiatku zdaňovacieho obdobia, žiadosť
treba podať do 31.1 príslušného zdaňovacieho obdobia, v ostatných prípadoch pri ich splnení
v priebehu zdaňovacieho obdobia.
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§ 10
Odpustenie poplatku
Obec na základe písomnej (ústnej) žiadosti poplatok odpustí poplatok v celej výške FO
prihláseným k trvalému pobytu obci v týchto prípadoch;
a) osobe, ktorá sa z rôznych dôvodov v obci Hraničné nezdržiava počas celého zdaňovacieho
obdobia.
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet
dní pobytu poplatníka mimo obce Hraničné, a to :
a) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
c) potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní (nie pracovná zmluva) a súčasne potvrdenie
o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste pobytu.
V prípade, že doklad podľa ods. 2/ 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.
Ak sú podmienky pre odpustenie poplatku splnené už na začiatku zdaňovacieho obdobia, žiadosť
treba podať do 31.1 príslušného zdaňovacieho obdobia, v ostatných prípadoch pri ich splnení
v priebehu zdaňovacieho obdobia.

§ 11
Postup obce proti tvrdosti zákona
1. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
2. Správca dane a poplatkov stanovil cyklus vývozu komunálneho odpadu pre rodinné domy podľa
počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu s dodávateľskou firmou, ktorá zabezpečuje zvoz
a likvidáciu KO takto: 1 a 2 osoby vývoz 1x za 2 mesiace, 3 až 5 osôb vývoz 1x za mesiac, 6 a viac
osôb vývoz 1x za dva týždne. V prípade, že obyvateľ požiada do 31.januára roka o zmenu - zvýšenie
vývozného cyklu (aj osôb), obec môže na základe zdôvodnenia vyhovieť a upraviť výšku poplatku
žiadateľovi na celý rok.
3. Obec v prípade potreby poskytne obyvateľom obce zdarma max. jedno vrece na rok mimo
vývozného cyklu.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hraničné 3/2017 na rok 2018 zo dňa 15.
12. 2017 uznesením č. 56/2017 bod D.

§ 13
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Hraničnom. sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
29. 11. 2018 uznesením č. 68/2018 bod D a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.

Signed
Mgr. Miroslav Pokrivčák
starosta obce

Vyvesené dňa: 14. 11. 2018
Zvesené dňa: 08.01.2019
Poznámky:
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