OBEC HORNÝ HRIČOV 013 42 Horný Hričov 191
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

pre nakladanie s komunálnym odpadom na území obce

1/ 2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a úprav
vydáva pre územie obce toto VZN.

I. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) upravuje podrobne podmienky
ukladania poplatku za komunálny odpad na území obce Horný Hričov.
2. Obec Horný Hričov na svojom území ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
3. Obec Horný Hričov má na území obce zavedený separovaný zber za ktorý nevyberá
poplatky.
4. Zdaňovacím obdobím poplatku za komunálny odpad je príslušný kalendárny rok.

II. časť
§ 77
Poplatok
1. Poplatok za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady ( ďalej len poplatok), ktoré
vznikajú na území obce.
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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 nehnuteľnosti 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.

III. časť.
§ 78
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je 0,0548 € za osobu a kalendárny deň čo činí 20 € na jednu osobu za
kalendárny rok zdaňovacieho obdobia.
Splatnosť poplatku je v jednej splátke, vždy do 28. februára príslušného roku.
Poplatník je povinný uhradiť poplatok za komunálny odpad do pokladne obecného úradu,
alebo na účet obce.

IV. časť
§ 81
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím, ktorý doručí poplatníkovi zamestnanec obecného
úradu, alebo si ho prevezme na obecnom úrade pri úhrade poplatku. Vyrubený poplatok je
splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.

V. časť
§ 82
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia a to na základe týchto
podkladov:
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu
- úmrtie
2. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, a to na
základe týchto podkladov:
- pracovná zmluva s miestom výkonu v zahraničí
- potvrdenie o návšteve školy študenta plus potvrdenie o ubytovaní počas štúdia mimo miesta
trvalého pobytu
- potvrdenie o úhrade poplatku za komunálny odpad v inej obci s uvedením mena a priezviska
poplatníka (poplatníkov)
- potvrdenia o ubytovaní mimo miesta trvalého pobytu s uvedením mena a priezviska
poplatníka (poplatníkov)
3. Obec poplatok zníži občanovi s prechodným pobytom a vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa
viac ako 90 dní v príslušnom zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území
obce.

VI. časť
Spoločné ustanovenie
1. Správu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva obec Horný
Hričov prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Horný Hričov.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady nemá kontrolór obce Horný Hričov.

VII. časť
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto VZN obce Horný Hričov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove
dňa 16.12.2013
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Horný Hričov 1/2013.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2014.

V Hornom Hričove dňa 16.12.2013

Ing. Jozef Trizuljak
starosta

Vyvesené : 17.12.2013

Zvesené : 31.12.2013

