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Všeobecne záväzného naradenia obce Hrubý Šúr 
č.  9/2019  

o miestnom poplatku za komunálny odpad  
a poplatku za drobný stavebný odpad 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hrubý Šúr na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením 
podľa § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len „VZN“). 
 

§ 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. 
 
 

http://www.hruby-sur.sk/


§ 2  
Základné ustanovenie 

 
Obec Hrubý Šúr týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2020 miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
 
 

§ 3  
Predmet úpravy  

 
1. Predmetom tohto VZN je určenie náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 
2. Poplatok za komunálny odpad sa platí za komunálny odpad, ktorý vzniká na území obce. Poplatok za 
drobný stavebný odpad sa platí za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín, ktorý vznikne 
z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou na území obce. 
 
3. Toto VZN 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 tohoto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
 
 

§ 4 
 Sadzby poplatku 

 
1. Obec Hrubý Šúr stanovuje sadzbu: 
a) vo výške 0,0712 Eur za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu, 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, pozemok v zastavanom území obce, 
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 
(ďalej len „nehnuteľnosť“). Výška ročného poplatku je 26,00 Eur za osobu. 
b) vo výške 0,0385 Eur/l pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a pre podnikateľa, ktorý je oprávnený 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. Výška ročného 
poplatku podľa objemu zbernej nádoby pri dvojtýždňovej frekvencii vývozu je: 
- 120 l nádoba 120,00 Eur, 
- 240 l nádoba 240,00 Eur, 
- 1 100 l nádoba 1 101,00 Eur. 

2. Na území obce sa určuje vybavenosť pre vývoz komunálneho odpadu podľa ods. 1 písm. a) jedna 
120 litrová zberná nádoba pre maximálne 4 osoby. 
 
 

§ 5 
Postup obce pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku 

 
1. Obec v zmysle § 81 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: 
a) vyrubuje poplatok podľa § 4 ods. 1 písm. a) tohto VZN rozhodnutím. Vyrubený poplatok je splatný do 
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 
b) určuje spôsob platenia poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. b)  na základe vystavenej faktúry. Splatnosť 
faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia. 
 



2. Poplatník môže zaplatiť poplatok: 
 a) na účet správcu dane, 
 b) hotovosťou do pokladne.  
          
 

§ 6  
Vrátenie poplatku 

 
1.  Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok   
v priebehu zdaňovacieho obdobia, a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho 
pomernej časti.   
 
2.  Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:  
a) písomná žiadosť o vrátenie poplatku,  
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého, resp. prechodného pobytu, zánik práva 
užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.) 
.                                                                    
 
 

§ 7 
Zníženie a odpustenie poplatku 

 
 1.   Obec na základe písomnej žiadosti zníži poplatok o 25 % poplatníkovi, ktorým je: 
 a) fyzická osoba v hmotnej núdzi, 
 b) fyzická osoba staršia ako 62 rokov,  
 c) držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „ŤZP“). 
     
2.   Podkladmi pre zníženie poplatku podľa § 7 ods. 1 sú:   
a) potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávok v hmotnej núdzi,  
b) preukaz ŤZP. 
 
3.  Obec na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok poplatníkovi, ktorým je prevažne alebo úplne 
bezvládna osoba. 
 
4.  Podkladmi pre odpustenie poplatku podľa § 7 ods. 3 sú: 
a) peukaz ŤZP,  
b) lekárska správa. 
 
5.  Doklady podľa ods. 2 a 4 sa predkladajú do 31. januára zdaňovacieho obdobia. 

 
 
 
 

§ 8  
 Drobné stavebné odpady (ďalej len „DSO“) 

 
1.   Poplatok za DSO uhrádza poplatník v hotovosti poverenému zamestnancovi obce, ktorý vydá 
príjmový pokladničný doklad.  
2.   DSO sa bude odovzdávať na obcou určenom mieste.  
3.   Správca dane určuje sadzbu poplatku DSO 0,055 Eur/kg drobného stavebného odpadu bez obsahu 
škodlivín. 
4.   Množstvo odovzdaného DSO sa určí podľa platnej orientačnej prepočtovej tabuľky DSO vydaného 
Ministerstvom životného prostredia SR.  
 
 



§ 9 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Týmto VZN sa zrušuje VZN obce Hrubý Šúr zo dňa 12.12. 2016  o miestnych poplatkoch za komunálne 
odpady, schválené uznesením č. 67/2016. 
 
 

 
§ 10 

Záverečné ustanovenie 
 
1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č.582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z. z.  o správe daní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
2.  Toto VZN obce Hrubý Šúr  o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný 
odpad bolo   schválené uznesením č. 75-OZ/2019 dňa 09.12. 2019  a nadobúda účinnosť dňom 1. 
januára 2020.   
 
 
      
 
V Hrubom Šúre, dňa 27.12. 2019 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 

Ing. Adrián Takács 
                                                                                         starosta obce     
 
 


