Všeobecne záväzné nariadenie Obce Halič č. 6/2021
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Haliči v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 ods. 5 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady vydáva pre územie Obec Halič toto všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach
určovania a vyberania miestnych poplatkov na území Obce Halič.
§1
Predmet poplatku
1/ Poplatok sa platí za komunálne odpady, drobné stavebné odpady vznikajúce na
území obce a potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, ktorý je biologicky
rozložiteľný.
2/ Poplatníkom je :
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo osoba, ktorá je
na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosti uvedené v § 77 ods. 2 písm. a/ „zákona“
b) právnická osoba oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na
podnikanie,
c) podnikateľ oprávnený užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania,
3/ Poplatník je vždy platiteľom poplatku. V prípade spoluvlastníctva k nehnuteľností je
platiteľom poplatku spoluvlastníkmi určený zástupca, keď k určeniu zástupcu spoluvlastníkmi
nedôjde, zástupcu určí obec. V spoločnej domácnosti poplatníkov môže plnenie povinností
poplatníkov prevziať jeden z nich.
4/ V obci Halič je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu.
§2
Sadzba poplatku za komunálny odpad
1/ Správca dane u poplatníkov podľa § 78 ods. 4 zákona ustanovuje sadzbu poplatku
vo výške 0,028 € za liter odpadu.
2/ Ročný poplatok pre množstvový zber komunálneho odpadu sa určuje ako súčin
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so
zavedeným množstvovým zberom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Pre účely stanovenia poplatku sa počíta s objemom 120 l kuka nádoby, resp. 240 l kuka
nádoby.
3/ Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli na celé eurá smerom nahor.
4/ Poplatok vo výške 50% je splatný do 28.02.príslušného roka. Druhá polovica
poplatku je splatná do 30.09. príslušného roka. Poplatok môže poplatník zaplatiť aj naraz
v lehote prvej splátky.
5/ Poplatníkom - dôchodcom samostatne žijúcim po dovŕšení 62 rokov veku bude
vypočítaný poplatok znížený o 20%.
6/ Sadzba poplatku sa zvyšuje o 50,00 € v prípade požiadavky na zabezpečenie
vývozu BRKO.
7/ Správa dane zníži poplatok po uplynutí ročného zberu (1.3.b.r.-28.2.n.r.) o súčin
počtu nerealizovaných vývozov kuka nádob a reálnych nákladov na vývoz jednej kuka

nádoby, ktorý je stanovený v sadzbe 2,89 € v prípade 120l nádoby, resp. 5,78 € v prípade 240
l nádoby. Správca dane pre účely správneho výpočtu poplatku zabezpečí evidenciu
vyvezených kuka nádob pri každom zbere.
§3
Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad, nakladanie s drobným stavebným
odpadom (DSO) a objemný odpad a nakladanie s objemným odpadom(OO)
1/ DSO do 1m3 a OO budú od poplatníkov preberať pracovníci obce v zbernom dvore
a ukladať do samostatného VOK. Poplatok za odovzdaný DSO a OO poplatník zaplatí
v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade v Haliči. Množstvo odovzdaného odpadu sa určí
kvalifikovaným odhadom.
2/ Poplatok za odovzdaný DSO a OO je vo výške 0,05 € za kg odpadu.
§4
Sadzba poplatku za vývoz BRO
1/ Vývoz BRO bude aj v letných mesiacoch (máj-september) zabezpečený raz do
týždňa bezplatne podľa zverejneného harmonogramu, max. 250 l odpadu z jednej domácnosti.
2/ Správca dane ustanovuje sadzbu poplatku vo výške 4,00 € za jeden vývoz mimo
harmonogramu.
§5
Spoločné ustanovenia
1/ Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.. Pri ohlásení uvádza
údaje uvedené v § 80 ods. 1 „zákona“.
2/ Poplatník ohlasuje aj údaje súvisiace so zmenami poplatkovej povinnosti, alebo ak
žiada o zníženie poplatkovej povinnosti z dôvodu ak neužíva nehnuteľnosť, ktorú je
oprávnený užívať.
3/ Zníženie poplatku, resp. jeho odpustenie je možné len ak poplatník preukáže, že :
- v určenom období sa nachádzal dlhodobo v zahraničí / osamelo žijúca osoba / - preukáže sa
hodnoverným dokladom
- v určenom období mal prechodný pobyt v obci alebo sa v obci zdržiaval len v letných
mesiacoch – preukáže sa hodnoverným dokladom
4/ Na odstránenie tvrdosti zákona, môže obec v odôvodnených prípadoch na základe
písomnej žiadosti poplatníka určený poplatok znížiť, alebo odpustiť.
5/ Vo veciach poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady postupuje obec
v súlade s ustanoveniami § 77 až § 83 „zákona“.
§5
Záverečné ustanovenia
1/ Správu dane z nehnuteľností, miestnych daní a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady vykonáva obec.
2/ V daňovom konaní a konaní o miestnom poplatku postupuje správca dane podľa
zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
3/ Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2020.
4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo na uplatnenie pripomienok vyvesené na
úradnej tabuli dňa 23.11.2021 a zvesené dňa 15.12.2021.

5/ Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Halič uznesením č.
357/2021 zo dňa 15.12.2021.
6/ Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. dňom
16.12.2021 a účinnosť dňom 1.1.2022.
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