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Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyhne č. 5/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Vyhne na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods.4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zákonov vydáva pre
územie obce Vyhne toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

I. ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením obce Vyhne sa ukladá na území obce Vyhne miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok") v zmysle § 2, ods. 2 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 (ďalej len „zákon č. 582/2004.“) na rok 2014 s účinnosťou od 1.
januára 2014.
2. Základné náležitosti o poplatku sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004.
3. 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.
4. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§2
Všeobecné ustanovenia
1. V zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 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 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.
3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide
o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu
zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý pre
obec poplatok vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnutelnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
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§3
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30
dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, ked tieto nastali.
3. V prípade, že si poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť pre výpočet poplatku, správca dane vychádza z
posledne jemu známych údajov.
4. V prípade poplatníkov podľa § 2, ods. 1, písm. b) a c) (právnické osoby a podnikatelia) poplatník podáva
oznámenie na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou č.1 k tomuto VZN (ďalej len „ tlačivo KO oznámenie“).

II. ČASŤ
PAUŠÁLNY SYSTÉM POPLATKU
§4
Určenie paušálneho poplatku
1. Pre poplatníkov podľa § 2 ods. 1, písm. a) (fyzické osoby) platí na území obce Vyhne paušálny systém
platenia poplatku.
2. Obec určí poplatok ako súčin paušálnej sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období,
počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa ods. 1, písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
§5
Paušálna sadzba poplatku
1. Paušálna sadzba poplatku na osobu a deň je 0,0356160 €.
§6
Postup pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Splatnosť poplatku vyrubeného rozhodnutím je určená takto:
a) do 25 € je poplatok splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
b) nad 25 € je poplatok splatný v dvoch splátkach a to prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka je splatná v lehote určenej v rozhodnutí,
ktorým sa vyrubuje poplatok.
3. Vyrubený poplatok môže poplatník zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyšší ako je uvedený v odseku 2 písm.
b) v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
4. Zbernú nádobu poplatník označí žetónom pred zberom a vyprázdnením.
§7
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
1. Poplatok sa uhrádza do pokladne obecného úradu vo Vyhniach v hotovosti alebo bezhotovostným
prevodom na účet obce, č. ú. 1409628009/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s., v Žiari nad
Hronom.
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III. ČASŤ
MNOŽSTVOVÝ ZBER
§8
Určenie poplatku pre množstvový zber
1. Pre poplatníkov podľa § 2 ods. 1, písm. b) a c) (právnické osoby a podnikatelia) platí na území obce
Vyhne množstvový zber.
2. Obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník
užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
§9
Sadzba poplatku pri množstvovom zbere
1. Na území obce Vyhne sa používajú tieto typy zberných nádob:
a) 60 l zberná nádoba,
b) 110 l zberná nádoba,
c) 1100 l zberná nádoba,
c) plastové vrecia s objemom 110 l.
3. Ak je zberná nádoba na zmesový komunálny odpad určená na vyprázdnenie, musí byť označená žetónom.
4. Sadzba poplatku je 0,0231818 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov. Cena jedného žetónu, ktorá sa vypočíta ako súčin objemu zbernej nádoby a sadzby
na liter komunálnych odpadov, je pre jednotlivé typy zberných nádob nasledovná:
a) 1,39 eur pre označenie zbernej nádoby o objeme 60,
b) 2,55 eur pre označenie zbernej nádoby o objeme 110 l (vrátane plastových vriec),
c) 25,50 eur pre označenie zbernej nádoby o objeme 1100 l.
§ 10
Frekvencia vývozov pri množstvovom zbere
1. Poplatník podľa § 2 ods. 1, písm. b) a c) je v zmysle § 3 povinný nahlásiť frekvenciu vývozov na tlačive
KO – oznámenie do 30. januára bežného roka.
2. Poplatník podľa § 2 ods. 1, písm. b) a c) si môže počet odvozov odpadu nad rámec § 5 ods. 1 zabezpečiť
aj počas kalendárneho roka zakúpením žetónu, pričom výška poplatku za žetón je v zmysle § 9 ods. 4
závislá od veľkosti používanej zbernej nádoby.
3. Zbernú nádobu poplatník označí žetónom pred zberom a vyprázdnením.
4. Ak obec zistí, že zvolená frekvencia vývozu alebo objem zbernej nádoby poplatníkovi nestačí, má právo
zvýšiť frekvenciu vývozu alebo zbernej nádoby na náklady poplatníka.
§ 11
Platenie poplatku pri množstvovom zbere
1. Obec vydá poplatníkovi oznámenie o určení poplatku.
2. Poplatok sa uhrádza do pokladne obecného úradu vo Vyhniach v hotovosti alebo bezhotovostným
prevodom na účet obce, č.ú. 1409628009/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s., v Žiari nad
Hronom (ďalej len „účet obce“).
3. Povoľujú sa dve splátky poplatku. Prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
oznámenia o určení poplatku. Splatnosť druhej splátky bude určená v oznámení o určení poplatku.
4. Po úhrade poplatku budú poplatníkovi bezplatne vydané žetóny na označenie zbernej nádoby pred
zberom a odvozom odpadu.
5. Žetóny v zmysle § 5 ods. 2 si poplatníci kupujú v pokladni obecného úradu vo Vyhniach. Poplatníci
môžu úhradu vykonať aj bezhotovostne na účet obce. Žetóny sa vydajú až po prípise úhrady na účet obce.
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6. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu určeného obdobia, poplatok je splatný jednorázovo do 15
dní odo dňa doručenia oznámenia o určení poplatku, pokiaľ správca dane neurčí v oznámení o určení
poplatku splatnosť poplatku inak.
7. Do dňa doručenia oznámenia sa povoľujú vydať žetóny na označenie zbernej nádoby pred zberom a
odvozom odpadu poplatníkovi bezplatne na protipodpis poplatníka. Tieto budú odrátané po úhrade
poplatku z celkového počtu uhradených žetónov.
§ 12
Označenie platby pri množstvovom zbere
1. Poplatník je povinný označiť platbu poplatku variabilným symbolom, ktorý je uvedený v oznámení
o určení poplatku.

IV. ČASŤ
§ 13
Odpustenie poplatku
1. Poplatok sa odpúšťa fyzickým a právnickým osobám, ktoré v obci vlastnia pozemok/časť
pozemku/pozemky a nie sú vlastníkmi stavby/časti stavby/stavieb a nevytvárajú v obci komunálny odpad.
2. Obec na základe žiadosti poplatok odpustí poplatníkovi podľa § 2 ods. 1, písm. a), ktorý má v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt 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
Vyhne.
3. Podkladmi pre odpustenie poplatku podľa ods. 2 sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Vyhne, a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby príp. trestu, alebo
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou, alebo
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
4. Podkladmi pre odpustenie poplatku podľa ods. 2 sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo územia SR a to:
a) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské
povolenie, víza, letenka a pod.), alebo
b) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia, alebo
c) potvrdenie o úhrade odvodov z príjmu v zahraničí, alebo
d) potvrdenie o štúdiu v zahraničí, alebo
e) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala pobyt v zahraničí, alebo
f) potvrdenie zamestnávateľa (SR) pre ktorého poplatník vykonáva prácu v zahraničí, alebo
g) čestné vyhlásenie o pobyte mimo územia SR overené v mieste pobytu v zahraničí.
5. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného
kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 3 a 4, nárok
na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
6. V prípade, ak poplatník má nedoplatky na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, nemá nárok
na odpustenie poplatku.
§ 14
Zníženie poplatku
1. Poplatníkom podľa § 2 ods. 1, písm. a) (fyzické osoby), ktorí žijú v spoločnej domácnosti môže Obec
znížiť vyrúbený poplatok o 10 % rozhodnutím na základe žiadosti, v ktorej sa poplatníci zaviažu, že
biologicky rozložiteľný odpad kompostujú formou domáceho kompostovania a neukladajú ho do
zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
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2. Obec na základe žiadosti poplatok zníži poplatníkovi podľa § 2 ods. 1, písm. a), ktorý má v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, 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 Vyhne.
3. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní
pobytu poplatníka mimo obce Vyhne, a to :
a) potvrdenie o ubytovaní v zariadení poskytujúcom prechodné ubytovanie (študentský domov alebo
internát alebo ubytovňa a pod.), alebo
b) platná nájomná zmluva spolu s potvrdením o prechodnom pobyte, alebo
c) potvrdenie z inej obce o zaplatení poplatku z titulu prechodného pobytu, alebo
d) list vlastníctva na nehnuteľnosť, v ktorej sa prechodne zdržiava a poplatník je jej vlastníkom, z
dôvodu výkonu zamestnania alebo štúdia spolu s potvrdením o prechodnom pobyte.
4. Čestné vyhlásenie sa nepovažuje za doklad, ktorý odôvodňuje zníženie poplatku.
5. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného
kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 3, nárok na
zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
6. V prípade, ak poplatník má nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia, nemá nárok na zníženie
poplatku.
§ 15
Postup obce proti tvrdosti zákona
1. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

V. ČASŤ
§ 16
Zrušovacie ustanovenia
1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Vyhne č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§ 17
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na internete od
28.11.2013 do 13.12.2013.
2. Vyhodnotenie pripomienok dňa 16.12.2013.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupitelstvom dňa 16.12.2013 uznesením
č. 60/2013.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 16.12.2013 do
31.12.2013.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

