Obecné zastupiteľstvo obce Huty vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle
ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnom poplatku za komunálne odpady v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecné ustanovenie
§1
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) Obec Huty na svojom území:
a) ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“)
b) určuje sadzbu poplatku, spôsob poplatku
c) ustanovuje podmienky pre odpustenie poplatku.
Poplatok
§2
1) Obec
a) nemá pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) zák. č. 582/2004 Z. z. v platnom
znení zavedený množstvový zber,
b) má pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. b) c) zák. č. 582/2004 Z. z. zavedený
množstvový zber,
c) má pre drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín zavedený množstvový zber.
2) Sadzba poplatku a hodnota koeficientu:
a) Obec ustanovuje sadzbu poplatku pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) zák. č.
582/2004 Z. z. v platnom znení: 0,0164 € za osobu a kalendárny deň.
b) Obec ustanovuje sadzbu poplatku pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. b) c) zák.
č. 582/2004 Z. z. v platnom znení: 0,018 € za 1 liter komunálnych odpadov.
c) Obec určuje pre množstvový zber komunálneho odpadu jednotný typ zberných nádob:
- 1100 l
- 240 l
- 110 l
d) Obec ustanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad: 0,078 € za 1 kg odpadov.
e) Obec ustanovuje hodnotu koeficientu 1.

Vrátenie, odpustenie a zníženie poplatku
§3
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia v prípade, že poplatník si splní
oznamovaciu povinnosť podľa § 80 zákona v zákonom stanovenej lehote, (t. j. do 30 dní odo
dňa zániku poplatkovej povinnosti) a zároveň požiada o vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti – príloha č. 1 tohto nariadenia.
(2) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok
na odpustenie poplatku. Obec ustanovuje tieto podmienky a podklady:
A. pre odpustenie poplatku:
a) Poplatníkovi, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní
a pred vycestovaním si splní povinnosť ohlásenia tejto skutočnosti ohlasovni v mieste
trvalého pobytu (podľa § 9 zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri
SR.) bude poplatok odpustený po dobu pobytu v zahraničí.
b) Poplatníkovi, ktorý je v zariadení na výkon trestu, vo výchovnom zariadení, v zariadení
poskytujúcom zdravotnícke a sociálne služby predloží potvrdenie o dobe pobytu v takomto
zariadení v príslušnom zdaňovacom období, pričom poplatok bude odpustený len za túto
dobu.
c) Poplatníkovi, ktorý predloží žiadosť potvrdením o prechodnom pobyte v inej obci a
potvrdením o zaplatení poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie v mieste prechodného
pobytu.
(3) Obec zníži poplatok o 50 % poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov.
Spoločné ustanovenia
§4
(1) Ak zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, postupuje sa pri správe
daní podľa zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení
neskorších predpisov.
(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Huty sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Hutách dňa 09.12. 2018 v hlasovaní 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
(3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť Všeobecne
záväzné nariadenie obce Huty č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
(4) Prípady z obdobia pred účinnosťou tohto VZN posudzuje správca dane podľa platných a
účinných VZN v príslušnom zdaňovacom období.
(5) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.
V Hutách dňa 10. decembra 2018
Juraj Staš
starosta
VZN vyvesené od : 11.12.2018 do: 27.12.2018

Príloha č. 1 VZN č. 3/2018
Oznámenie
o *vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o
prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej osoby – platenia miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatník: Meno a priezvisko, titul: ...........................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ............................................................................................
Rodné číslo: ....................................
Meno a priezvisko, titul, rodné číslo zákonného zástupcu poplatníka mladšieho ako 15 rokov
.....................................................................................................................................................
podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci Huty, že dňom:
........................ mi *vznikla, *zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla z dôvodu : ..............................................................
.....................................................................................................................................................
Podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci Huty, že som
prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za
nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:
( uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, vzťah k poplatníkovi )
- .....................................................................................................................................................
-.....................................................................................................................................................
-.....................................................................................................................................................
-.....................................................................................................................................................
Z dôvodu zániku poplatkovej povinnosti zároveň žiadam o vrátenie pomernej časti zaplateného
poplatku *v hotovosti, * na číslo účtu ...................................
Zánik poplatkovej povinnosti poplatník preukáže predložením: potvrdenia o pobyte alebo platným
občianskym preukazom, úmrtným listom, dokladom o prevode nehnuteľností
V ................................ dňa ......................
................................................................
podpis poplatníka (zákonného zástupcu)

*nehodiace sa preškrtnúť

Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku.

Príloha č. 2 VZN č. 3/2018

Oznámenie
o *vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady –
právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ
Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ:
Názov alebo obchodné meno: ...............................................................................................................
................................................................................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania: .............................................................................................................
................................................................................................................................................................
PO - IČO: ........................ DIČ: ............................. FO – rodné číslo .........................
podľa § 80 ods.1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci Huty, že dňom:
............................. *vznikla, *zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, *zanikla z dôvodu : ............................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Zároveň oznamujem údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 ods. 3 zák. 582/2004 Z. z.:
- priemerný počet zamestnancov : ......................
- priemerný počet ubytovaných osôb ( počet prenocovaní : počet dní ) : ...................
- priemerný počet miest určených na poskytovanie reštauračných, kaviarenských alebo iných
pohostinských služieb: ........................
V prílohe Vám predkladám doklady potvrdzujúce uvádzané údaje: ....................................................
................................................................................................................................................................
( list vlastníctva, kúpnu alebo nájomnú zmluvu, živnostenský list, rozhodnutia štátnej správy alebo
samosprávy vzťahujúci sa na predmet dane a pod. )
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku.
V ................................ dňa ...................
.............................
podpis poplatníka

*nehodiace sa preškrtnúť

Príloha č. 3 VZN č. 3/2018
Potvrdenie o množstve odobratého drobného stavebného odpadu bez obsahu
škodlivín na určenom odbernom mieste v obci Huty
(zo stavieb, pri ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie - §55 a §56 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon))
Meno a priezvisko, titul: .........................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: .........................................................................................................
.................................................................................................................................................
Dátum narodenia: ..............................................

Brutto (kg): .....................................................
Tara (kg): ........................................................
Netto (kg): ......................................................

V Hutách dňa ...................................

.................................................................
podpis zodpovednej osoby
poverenej odoberaním DSO

.................................................................
podpis poplatníka

dňa .................................. zaplatené v hotovosti .......................... eur
podpis pokladníka obce ............................................

