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Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou
v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm d), e) a g) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 83 zákona NR SR číslo 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a v súlade so Štatútom Mesta Hanušovce nad Topľou
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Hanušovce nad Topľou
č.: 5/2011
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vypracoval(i):

Posúdil(i):

Schválilo:

Meno:
Martin Tkáč

Meno:

Funkcia:
zástupca primátora mesta

Funkcia:

Mestské zastupiteľstvo v
Hanušovciach nad Topľou
dňa:12.12.2011
uznesením číslo: 135/2011

Podpis:

Podpis:

Dátum: 20.11.2011

Dátum:

Dátum: 12.12.2011

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 25.11.2011
Účinné odo dňa: 01.01.2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou
č: 5/2011
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

Schválené
Strana
2/5

§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania a
vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“) na území mesta Hanušovce nad Topľou (ďalej len „mesto“)
§2
Predmet poplatku
(1) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta.
(2) Poplatok sa nevzťahuje na:
a) elektroodpady,
b) činnosť mesta pri čistení verených komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta a pri
údržbe verejnej zelene mesta, vrátane parkov a cintorínov.
§3
Poplatník
(1) Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, 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, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako
na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účely podnikania.
(2) Správca dane vychádza najmä z údajov v centrálnej evidencii obyvateľov vedenej na ohlasovni
MsÚ (trvalý a prechodný pobyt) a z údajov získaných ohlasovacou povinnosťou osôb oprávnených
užívať alebo užívajúcich nehnuteľnosť.
(3) Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má takáto osoba v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom podľa ods 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník,
alebo,
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva vykonáva pre poplatníka
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práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje
len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov,
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a ručí zaň zástupca alebo správca určený
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí. Ak si vlastníci neurčia
zástupcu alebo správcu, určí platiteľa mesto.
b) správa, ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
platiteľ).
(6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník,
za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ.
(7) Ak viacero poplatníkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba previazať jeden z nich. Za
poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho
zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť
osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia SR alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti ako aj ich
zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť mestu.
(8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 3 ods. 1.
§4
Sadzba poplatku
(1) Pre poplatníka podľa § 3 ods. 1 písm. a) je 0,0329 € za osobu a deň pre:
a) kruhové nádoby o objeme 110 litrov v IBV s pravidelným cyklom 26 vývozov za rok a
b) kontajnery o objeme 1100 litrov v HBV s pravidelným cyklom 52 vývozov za rok
(2) Pre poplatníka podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) s pravidelným cyklom 52 vývozov za rok
a) kruhové nádoby o objeme 110 litrov -

0,0182 €/ jeden liter,

b) kontajnery o objeme 1100 litrov -

0,0137 €/ jeden liter.
§5
Určenie poplatku

(1) Pre poplatníka podľa § 3 ods. 1 písm. a) sa určuje poplatok ako súčin sadzby poplatku podľa §
4 ods. 1 a počtu kalendárnych dní v kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník
v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnený ju užívať. Poplatok sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov nadol.
(2) Pre poplatníka podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) sa určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov,
sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva. Poplatok sa zaokrúhľuje na celé
euro nadol.
§6
Ohlásenie
(1) Poplatník je povinný do jedného 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 mestom za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených
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údajov, ohlásiť mestu:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa § 3 ods. 1 písm. b) alebo c), názov
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 3 ods. 7 spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 7 aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Poplatník je oprávnený podať mestu ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu , že
neužíva nehnuteľnosť ktorú je oprávnený úžívať.
§7
Zníženie poplatku
(1) Mesto poplatok zníži o 50%:
a) pre všetky osoby, ktoré dosiahli vek 65 rokov k 1. januáru roka, na ktorý sa poplatok
vyrubuje,
b) na 4. nezaopatrené a každé ďalšie nezaopatrené dieťa.
(2) Mesto poplatok zníži o sumu pripadajúcu na rovnaké obdobie aké má poplatník zaplatené v inej
obci za prechodný pobyt, tým poplatníkom, ktorí sa časť roka zdržiavajú mimo územia mesta a
preukážu sa potvrdením o pobyte a dokladom o zaplatení poplatku v inej obci, resp. potvrdení
správcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt.
(3) Zníženie poplatku podľa ods. 1 sa nepoužije u poplatníkov, ktorí majú nedoplatky na poplatku
za predchádzajúce obdobia.
§8
Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku
(1) Miestny poplatok pre zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov vyrúbi mesto každoročne platobným výmerom. Ak poplatník za odpady
preukáže, že využíva množstvový zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným v tomto VZN,
mesto poplatok platobným výmerom nevyrubí.
(2) Pri vyrúbení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza mesto z
posledných, jemu známych skutočností ku dňu 1. januáru bežného roku.
(3) Poplatok novovzniknutým poplatníkom mesto vyrubí výmerom do 30 dní od zistenia tejto
skutočnosti.
(4) Ak ročný poplatok vyrúbený fyzickej osobe nepresiahne 30,00 € a právnickej osobe 100,00 €,
je splatný naraz v termíne do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia. Ak platobný výmer
nadobudne právoplatnosť po 31. marci bežného zdaňovacieho obdobia je splatný v termíne do 15
dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
(5) Ak ročný poplatok vyrúbený fyzickej osobe presahuje 30,00 € a právnickej osobe 100,00 € je
splatný v dvoch splátkach. Prvá splátka je splatná v termíne do 31. marca bežného zdaňovacieho
obdobia a druhá splátka je splatná v termíne do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia. Ak
platobný výmer nadobudne právoplatnosť po termíne prevej alebo druhej splátky, poplatok alebo
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jeho príslušná splátka, ktorej termín splatnosti už uplynul, je splatný v termíne do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Platenie splátky poplatku, ktorého termín
splatnosti ešte neuplynul, zostáva zachovaný.
(6) Poplatník alebo platiteľ môže vyrubený poplatok splatný podľa odseku 5 zaplatiť naraz v
termíne prvej splátky bežného zdaňovacieho obdobia.
§9
Spoločné ustanovenia
(1) Správu mestského poplatku vykonáva mesto Hanušovce nad Topľou.
(2) Poplatok je možné uhradiť:
a) prevodom na účet,
b) poštovou poukážkou,
c) v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Hanušovciach nad Topľou.
(3) Voči poplatníkovi, ktorý si riadne nesplní oznamovaciu a finančnú povinnosť podľa tohto
nariadenia, správca poplatku uplatní sankciu v zmysle § 35 – 37 zákona SNR č. 511/1992 Zb. v
znení neskorších predpisov.
(4) Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa vo veciach mestského poplatku podľa
všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov.
(5) Separovaný zber odpadu na území mesta sa zachováva a riadi sa VZN o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hanušovce nad Topľou
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje čl. 6 – Miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce
nad Topľou č. 33 o miestnych daniach (okrem dane z nehnuteľnosti) a miestom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Hanušovce nad Topľou, ktoré bolo
prijaté dňa 19.12.2005 uznesením č. 34/2005.
§ 11
Účinnosť
(1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hanušovciach nad Topľou dňa
12.12.2011 uznesením č. 135/2011
(2) Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.: 5/2011 bol vyvesený na pripomienkové konanie
občanom mesta dňa 25.11.2011
(3) Všeobecne záväzné nariadenie č.: 5/2011 nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Štefan Straka
primátor mesta

