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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hvozdnica 
 

č. 1/2010 
 

zo 7. Novembra 2010 
 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Hvozdnici podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie: 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 

§ 1 
Predmet poplatku 

 
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 
 

§ 2 
Poplatník a sadzba poplatku 

 
Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je osoba a jej sadzba je: 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt: celoročný poplatok: 
b) fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ktorej slúži nehnuteľnosť 
nachádzajúc na individuálnu rekreáciu / napr. chaty, chalupy a pod/ podľa skutočnosti, ako 
často užíva nehnuteľnosť.  
 

§ 3 
Zníženie a odpustenie poplatku- vrátenie poplatku 

 
Obec Hvozdnica odpustí resp. zníži o alikvotnú časť poplatok za komunálne odpady a drobné 
Stavebné odpady: 
a) poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu 

zamestnania alebo prechodného pobytu v inej obci. K zníženiu poplatku je potrebné 
doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu: (doklad o úhrade poplatku za komunálne 
odpady v inej obci, doklad o prechodnom pobyte alebo    nájomná zmluva, pracovná 
zmluva a pod.). 
 

b) poplatníkovi, ktorý sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. 
K zníženiu poplatku je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu (pracovné 
povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o zamestnaní 
a pod.). 

 
 

c) poplatníkovi, ktorý navštevuje školu mimo obce, s výnimkou študentov denne           
dochádzajúcich.  
 

d) K zníženiu poplatku je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu (potvrdenie 
o návšteve školy, ubytovací preukaz, potvrdenie o platbe za ubytovanie a pod.). 



O B E C    H V O Z D N I C A 

Strana 2 z 3                                                                                                           VZN č. 1/2010 

e) poplatníkovi, ktorý neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe 
nasledujúcich dní. K zníženiu poplatku je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok 
na úľavu (doklad o umiestnení v zariadení soc. starostlivosti, zariadenia poskytujúceho 
zdravotnú starostlivosť, alebo po doložení potvrdenia o trvalom pobyte mimo územie 
obce, alebo zrušenie trvalého pobytu z presnej adresy na adresu Hvozdnica). 
 

f) pobyt v NVÚ – po predložení potvrdenia ústavu 
 

g) poplatok môže byť znížený na základe písomnej žiadosti poplatníka, alebo zákonného 
zástupcu a to po predložení určených dokladov 

 
h) na predložené doklady sa prihliada iba v danom roku, v ktorom boli predložené. 
 
 

§ 4 
Splatnosť a spôsob platby poplatku 

 
Poplatok podľa § 2 je splatný 
Naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru 

- do 31.5.  
- do 31. 8. 
- do 30. 11. 
- do 31. 12. 

Spôsob platby podľa § 2: 
- osobne v pokladni obecného úradu Hvozdnica 
- poštovou poukážkou 
- prevodom z účtu 

V prípade opodstatnených prípadov správca poplatku povolí splátkový kalendár 
/hmotná núdza, nízko príjmový poplatník/. 
 

§ 5 
Určené obdobie, vyrubenie a kontrola výšky poplatku 

 
a) Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok 
 
b) Obec vyrubí poplatok pre poplatníka v § 2  - platobným výmerom 
 

§ 6 
Ohlasovacia povinnosť 

 
l.  Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 
rozhodujúci stav k 1. 1. príslušného kalendárneho roka. Všetky zmeny potrebné k určeniu 
poplatku je poplatník povinný nahlásiť Obecnému úradu Hvozdnica najneskôr do 31.3. 
príslušného kalendárneho roka.  
 
2. Poplatník je povinný do 1 mesiaca 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: 
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a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu 
prechodného pobytu ( ďalej identifikačné údaje/. 
 
b) ak je poplatníkom osoba podľa § 2 písmena b/ uvedie sa – názov alebo obchodné 
meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo. 

     
c) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosť poplatníka. 

 
§ 7 

Určenie výšky poplatku 
Výška poplatku na rok 2011 
Celoročný poplatok na osobu 
16 Eur - paušálny poplatok pri nezavedení množstvového zberu.  
 

§ 8 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa VZN obce Hvozdnica č. 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 
 

§ 9 
Účinnosť 

 
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011. 
VZN č. 1/2011 bolo schválené uznesením OZ dňa 7.11. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Miroslav Minárik 
                                                                                         Starosta obce 


