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Všeobecne záväzné naradenie obce Hrubý Šúr 

č.  11/2020  
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 (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z.z.“) 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.  
 
 

§ 2  
Základné ustanovenie 

 
1. Obec Hrubý Šúr týmto VZN zavádza s účinnosťou od 01.01. 2021 miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
 
2. Toto VZN upravuje: 
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,  
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,  
c) stanovenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 
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d) stanovenie podmienok pre zníženie a odpustenie poplatku.  
 
3. 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. 
 
4. Pre účely tohoto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
 
 

§ 3 
 Sadzby poplatku 

 
1. Obec Hrubý Šúr stanovuje sadzbu: 
a) vo výške 0,1068 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 39,00 Eur za osobu pri dvojtýždňovej frekvencii vývozu, 
t.j. 26 vývozov za rok 2021.  
b) vo výške 0,0748 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 nehnuteľnosť. Výška 
ročného poplatku je 27,00 Eur za osobu pri mesačnej frekvencii vývozu, t.j. 13 vývozov za rok 2021. 
c) 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) a b) jedna 
120 litrová zberná nádoba pre maximálne 4 osoby. 
 
 

§ 4 
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) v hotovosti do pokladne. 
  
          



§ 5  
Vrátenie poplatku 

 
1.  Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla poplatková povinnosť v 
priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia za podmienky, že túto skutočnosť oznámi správcovi dane a 
preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Ak má poplatník ku dňu 
zániku poplatkovej povinnosti daňový nedoplatok na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, 
použije sa poplatok alebo jeho pomerná časť na úhradu nedoplatkov. 
 
2. Podkladom preukazujúcim splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo pomernej časti sú:                     
a) potvrdenie o zmene trvalého pobytu,  
b) doklad o predaji nehnuteľnosti. 
                                                                    
 
 

§ 6 
Zníženie a odpustenie poplatku 

 
1.   Obec 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.   Podkladom pre zníženie poplatku podľa § 6 ods. 1 písm. a) je potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávok 
v hmotnej núdzi a podľa § 6 ods. 1 písm. c) preukaz ŤZP. 
 
3.  Obec na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok poplatníkovi, ktorým je prevažne alebo úplne 
bezvládna osoba. Podkladmi pre odpustenie sú preukaz ŤZP a lekárska správa. 
 
4.  Podklady na preukázanie dôvodov zníženia alebo odpustenia poplatku v príslušnom zdaňovacím 
období sa predkladajú do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 
 
5. Odpustenie poplatku si môže uplatniť poplatník, ktorý nemá nedoplatky na poplatku za predchádzajúce 
zdaňovacie obdobie. 
 

§ 7 
Oznamovacia povinnosť 

 
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 
30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a:  
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej 
len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z.z. aj 
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. 
b) alebo písm. c) zákona č. 582/ 2004 Z. z, názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného 
mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,  
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku.  
 
 



§ 8  
 Drobné stavebné odpady  

 
 
1. Pre zber drobných stavebných odpadov (ďalej len „DSO“), ktoré sú zaradené do režimu množstvového 
zberu, obec stanovuje sadzbu poplatku 0,078 Eur za kilogram DSO bez obsahu škodlivín. 

 
2.   DSO sa bude odovzdávať na obcou určenom mieste.  
 
3.   Množstvo odovzdaného DSO sa určí podľa platnej orientačnej prepočtovej tabuľky DSO vydaného 
Ministerstvom životného prostredia SR.  
 
 

§ 9 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Týmto VZN sa zrušuje VZN č. obce Hrubý Šúr zo dňa 09.12. 2019 o miestnych poplatkoch za komunálne 
odpady, schválené uznesením č. 75-OZ/2019. 
 
 

 
§ 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. ........ dňa .......2020 a nadobúda účinnosť dňom 01.01. 2021.   
 
 
      
 
V Hrubom Šúre, dňa 09. 12. 2020 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 

Ing. Adrián Takács 
                                                                                         starosta obce     
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