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Obec Hosťová, Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e)
a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 77 - §
83 a súvisiacich ustanovení 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 sa uznieslo na vydaní
tohto

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hosťová
číslo 5/2021
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§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.

§2
Základné ustanovenie
Obec Hosťová týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2022 miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.

§3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č.
582/2004 Z.z.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok zníženia, odpustenia a vrátenia poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

§4
Sadzba poplatku
1.
a) Pre fyzické osoby obec stanovuje sadzbu poplatku na 0,0767 Eur za osobu a kalendárny deň, čo
činí 28,00 Eur /na osobu za kalendárny rok.
b) Pre právnické osoby a na účely podnikania obec stanovuje sadzbu poplatku na:
- 0,02496 Eur za liter komunálneho odpadu 120 l nádoby,
- 0,01836 Eur za liter komunálneho odpadu 240 l nádoby,
- 0,010458 Eur za liter komunálneho odpadu 1100 l nádoby pri frekvencii vývozov 1 x 14 dní,
t. j. 26 vývozov za kalendárny rok.
Čo činí poplatok za jednu smetnú nádobu:
pri 120 litrovej nádobe - 77,90 Eur/na kalendárny rok,
pri 240 litrovej nádobe - 114,60 Eur/na kalendárny rok,
pri 1100 litrovej nádobe - 299,10 Eur/na kalendárny rok.

-

b) sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu za 0,020 Eur
2. Obec Hosťová stanovuje počet smetných nádob na počet členov v domácnosti nasledovne:
a) pri 1 až 4 člennej rodine jedna 110 l alebo jedna 120 l smetná nádoba,
b) pri 5 až 8 člennej rodine dve 110 l alebo dve 120 l smetné nádoby, resp. jedna 240 l smetná nádoba
c) pri 9 až 12 člennej rodine tri 110 l alebo tri 120 l smetné nádoby
3. ak 1 až 4 členná rodina používa, alebo chce používať jednu 240 l smetnú nádobu, potom sa za túto
smetnú nádobu dopláca suma 5,00 Eur/na kalendárny rok
4. V prípade, ak domácnosť požaduje viac smetných nádob o objeme 110 l alebo 120l a počet členov v
domácnosti je nižší ako to je stanovené v bode 2., poplatník zaplatí za každú ďalšiu smetnú nádobu
o objeme 110l alebo 120l sumu 35,00 Eur/na kalendárny rok.
5. V prípade, ak domácnosť požaduje viac smetných nádob o objeme 240l a počet členov v domácnosti
je nižší ako to je stanovené v bode 2., poplatní zaplatí za každú ďalšiu smetnú nádobu o objeme 240l
sumu 35,00 Eur/na kalendárny rok.

§5
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok za komunálny odpad obec vyrubuje rozhodnutím každoročne na celé zdaňovacie obdobie
pre fyzické i právnické osoby. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, Obec Hosťová vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
3. Poplatok sa platí:
a) v hotovosti pri platbách do 300,00 Eur do pokladne Obce Hosťová,
b) bezhotovostným prevodom na účet Obce Hosťová číslo účtu SK6556000000000949041001
vedený v Prima Banka Slovensko,
c) poštovou poukážkou.
4. Obec umožňuje platenie poplatku v splátkach a to v tých prípadoch, ak výška poplatku dosiahne sumu
60,00 Eur a viac. Splátky sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje
poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť
aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

§6
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady,
ktoré obec určila v odseku 2, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce.
2. Podkladmi pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú najmä hodnoverné doklady, z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo územia obce a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,

c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
d) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
e) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu
s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,
f) iný hodnoverný doklad preukazujúci, že sa osoba viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava
alebo nezdržiavala na území obce.
3. Obec týmto VZN ustanovuje k 1. januáru zdaňovacieho obdobia zníženie poplatku poplatníkovi,
ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba a to na základe
písomnej žiadosti a po predložení dokladov preukazujúcich nárok na zníženie poplatku podľa tohto
odseku.
4. Obec týmto VZN ustanovuje k 1. januáru zdaňovacieho obdobia zníženie poplatku poplatníkovi,
ktorým je fyzická osoba staršia ako 65 rokov.
5. Obec týmto VZN ustanovuje k 1. januáru zdaňovacieho obdobia odpustenie poplatku poplatníkovi,
prihláseného na trvalý pobyt Obecnému úradu obce Hosťová podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.
6. Ako podklady preukazujúce zníženie alebo odpustenie poplatku podľa odseku 4 a 5 použije správca
dane údaje z evidencie obyvateľstva obce Hosťová.
7. Obec podľa odseku 1, 3 a 4 zníži poplatok o 25%, a to zo sumy 28,00 Eur /o sumu 7,00 Eur na osobu/
na sumu 21,00 Eur.
8. V prípade, že doklad podľa odseku 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj preklad dokladu slúžiaceho ako podklad pre zníženie alebo odpustenie poplatku (pričom
sa nevyžaduje úradný preklad).
9. Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa odseku 1 podľa podmienok a na
základe podkladov ustanovených v odseku 2 najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia,
inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.
10. Nárok na odpustenie poplatku poplatníkovi nevzniká, ak nemá vysporiadané finančné záväzky voči
obci. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§7
Vrátenie poplatku
1. Podmienkou na vrátenie poplatku je podanie písomnej žiadosti o vrátenie s doložením dokladov o
zániku poplatkovej povinnosti, ktorou je napr. zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu, užívania
nehnuteľnosti a zrušenie prevádzky na území obce.
Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 Eurá.
2. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci zánik poplatkovej povinnosti do
30 dní odo dňa vzniku skutočnosti na vrátenie poplatku.

§8
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej dňa 15.12.2021 uznesením č.79/2021.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti VZN sa ruší VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hosťová.
3. Toto Všeobecné záväzné nariadenia nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.

Ing. Miroslav Brath
Starosta obce

