Obec Detvianska Huta v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 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

ZÁVAZNÉ
NA R I A D E N I E O B C E
č. 1/2020

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
ÚVODNÉ

U S TA N O V E N I E
§1

(1) Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 83 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. januára 2021:

b) ukladá
- miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
§2
Predmet poplatku
(1) Predmet poplatku je stanovený v § 77 ods.1 zák. č. 582/2004 Z. z.

§3
Poplatník
(1) Poplatníkom je osoba uvedená v § 77 ods.2, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(2) U poplatníkov podľa ods. 1 sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie obyvateľov
vedenej v evidencii obyvateľstva obce Detvianska Huta (trvalý a prechodný pobyt).
(3) Poplatok platí:
a) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec,
c) ak ide o bytový dom, poplatok za poplatníka môže pre obec vyberať a za vybraný poplatok ručí
zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca
súhlasí.
(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1.
§4
Určené obdobie
Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.
§5
Sadzba poplatku
(1) Pre poplatníkov uvedených v § 77 zák. 582/2004 ods. 2 pís. a
a) 0,042 € za osobu a kalendárny deň (t.j. 15,33 € za osobu a rok, resp. 15,37 € ak sa jedná o
priestupný rok

Poplatok sa určí ako: súčin sadzby poplatku a počtu dní v kalendárnom roku, počas ktorých má
alebo bude mať fyzická osoba v obci trvalý 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 záhradou, vinicou, ovocný sad, trvalý trávnatý 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.
V prípade, že poplatník plní povinností aj za ostatných členov domácnosti, jeho celková výška
poplatku sa vypočíta ako súčet poplatkov všetkých členov domácnosti určených tak, ako je uvedené
v prvej vete.
Pri určovaní počtu členov domácnosti sa vychádza z centrálnej evidencie obyvateľstva Obecného
úradu v Detvianskej Hute k 01.01. zdaňovacieho obdobia s prihliadnutím na stav k aktuálnemu dňu
vystavenia platobného výmeru
V prípade, že nehnuteľnosť, ktorú sú oprávnené užívať viaceré osoby z dôvodu jej
spoluvlastníctva a nemajú na území obce trvalý ani prechodný pobyt, poplatok vyberá a za vybraný
poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo
správca súhlasí.
(2) Pre poplatníka uvedeného v § 77 zák. 582/2004 ods. 2 pís. b a c:

0,042 €

Poplatok sa určí ako: súčin sadzby poplatku, počtu dní v kalendárnom roku, počas ktorých
poplatníkovi vzniká poplatková povinnosť a ukazovateľa dennej produkcie.
(3) Obec má zavedený množstvový zber pre drobný stavebný odpad

a) Obec ustanovuje pre poplatníkov uvedených v § 77 zák. 582/2004 ods. 2 pís. a), až c) sadzbu
poplatku za drobný stavebný odpad bez škodlivých látok 0,078 € za kg.
§6
Určenie poplatku
(1) Poplatok a ukazovateľ produkcie sa určí v zmysle § 79 zák. 582/2004 nasledovne:
a) pre poplatníka podľa § 77 ods.2 a) zákona sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní počas ktorých má alebo bude mať poplatník trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo
počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať
b) poplatok pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona ako súčin sadzby poplatku,
počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálneho odpadu
(§ 79, ods. 3 zák. 582/2004)
(2) Poplatník podľa ods. 1 písm. b) ktorý poskytuje ubytovacie služby je povinný priznať si daň
vždy k 15. dňu v mesiaci po skončení polroka v zdaňovacom období.
(3) Koeficienty sú stanovené nasledovne:
Koeficient 0,1: - zariadenia poskytujúce ubytovanie
Koeficient 0,5: - administratívna činnosť, obchodná činnosť (predajne) , školy, školské zariadenia,
škôlky, stolárske dielne, spracovanie dreva, poľnohospodárska a živočíšna výr., stavebná činnosť
Koeficient 0,15: - pohostinstvá
(2) Poplatky vypočítané podľa odsekov 1-3 sa vyrubujú na kalendárny rok.
§7
Vyrubenie poplatku
(1) Obec vyrubí poplatok rozhodnutím.

Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti
v pokladni Obecného úradu v Detvianskej Hute.
(2) Za množstvo skutočne odobratého drobného stavebného odpadu, na obcou určenom odbernom
mieste, obec vyberie poplatok v hotovosti do pokladne obce .

§8
Splatnosť poplatku
Poplatok je splatný: - pri platení naraz : do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru /PV/
- pri platení v splátkach v troch rovnakých splátkach, nasledovne:
I. splátka : do 15 dní od právoplatnosti PV
II. splátka: do 31. júla
III. splátka do 30. septembra
Spôsob platenia /jednorazovo alebo na splátky/ si poplatník určí prvou úhradou v stanovenom
termíne /do 15 dní od právoplatnosti PV/. Ak nebude dodržaný termín splatnosti , bude správca
považovať možnosť platenia v splátkach za nevyužitú.
§9
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala
skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného
obcou, za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci údaje
uvedené v § 80 zákona 582/2004 Z.z.
§ 10
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi za obdobie v bežnom spoplatňovacom období
. na základe žiadosti a predložení dokladov preukazujúcich dôvod vrátenia poplatku
a) ak sa poplatník odsťahoval z obce
b) ak umrel
2. Obec zníži poplatok o 30% pre poplatníka, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP. Nárok na zníženie
je potrebné preukázať predložením preukazu ZŤP do 31.01.zdaňovacieho obdobia.
3. Obec Detvianska Huta poplatok zníži alebo odpustí poplatníkovi - fyzickej
osobe, ktorá má v Obec Detvianska Huta trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak takýto
poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce alebo sa počas celého zdaňovacieho obdobia nezdržiava
alebo sa nezdržiaval na území obce.
4. O zníženie alebo odpustenie poplatku je poplatník povinný požiadať podaním písomnej

žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN
Prílohou žiadosti musí byť niektorý z nasledovných dokladov:
-

pracovné víza,
potvrdenie o štúdiu,
potvrdenie o ubytovaní študentov vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava,
doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo
zahraničia,
potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí,
potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava,
potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci,
potvrdenie o výkone trestu,

-

5.

potvrdenie o umiestnení klienta v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení mimo
územia mesta

Ak poplatník nepredloží hodnoverný doklad, správca na čestné prehlásenie pri znižovaní,
prípadne odpúšťaní poplatku neprihliada.

6.
§ 11
Zrušujúce ustanovenia
1. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019.
§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Pri uplatňovaní tohto nariadenia v ďalších prípadoch platia ustanovenia zák. NR SR

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebne odpady v platnom znení a ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe dani
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Toto VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie na úradnej tabuli Obce Detvianska Huta
dňa 23.11.2020, zvesené dňa 10.12.2020
Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. 139 /2020 zo dňa 11.12.2020 a po schválení bolo
vyvesené na úradnej tabuli Obce Detvianska Huta dňa 14.12.2020
Účinnosť nadobúda 01.01.2021
Súčasťou tohto VZN sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Žiadosť o vrátenie zníženie oslobodenie od poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady.
Príloha č. 2: Oznámenie vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a o prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej osoby – platenia miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pavel Šulek
starosta obce

Príloha č. 1
k VZN č. 1 /2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Detvianska Huta
Dátum: ........................................................

Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta 102
962 05 Hriňová

Vec: Žiadosť o vrátenie/ zníženie/ oslobodenie** od poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
Podpísaný(á)

..............................................................................

narodený(á)

..............................................................................

bytom:

Detvianska Huta č. .....................

žiadam o vrátenie ( zníženie, oslobodenie) od poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady v zmysle VZN Obce Detvianska Huta č. 1/2020 za:
Meno .......................................................................................................................................
Adresa:........................................................................................................................................
z dôvodu...................................................................................................................
................................................................................................................................

..................................................
podpis

Príloha preukazujúca dôvod pre vrátenie/oslobodenie/zníženie od poplatku

Príloha č. 2

k VZN č. 1/2020

Oznámenie
vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o
prevzatí plnenia povinností poplatníka – FO, PO – platenia miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Poplatník:
...................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, titul, Názov organizácie:
..............................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu, sídlo organizácie:
Rodné číslo: ......................................................... , IČO ................................................................................
............................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, titul, rodné zákonného zástupcu poplatníka mladšieho ako 15 rokov

Počet zamestnancov: .................................., Počet stoličiek : ..............................................
podľa § 80 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci Detvianska Huta, že
dňom: ................ mi * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla z dôvodu : ............................................................
.................................................................................................................................................
Podľa § 77 ods.7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci Detvianska Huta, že
som prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za
nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:
( uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, vzťah k poplatníkovi )
- ..............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku.
V Detvianskej Hute dňa ...................
.............................
podpis poplatník

