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Obec Harakovce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku z komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Harakovce toto 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

č. 1/2022 

O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Harakovce 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. 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 ustanovenia 

 

1. Obec Harakovce VZN ukladá s účinnosťou od 01. 01. 2023 miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 

§ 3 

Množstvový zber 

 

1. Obec Harakovce zavádza množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby a 

podnikateľov. 

§ 4 

Sadzby poplatku 

 

1. Obec Harakovce stanovuje paušálny poplatok za zmesový komunálny odpad pre fyzickú 

osobu, ktorá ma v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá ma na území obce 

oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie vo výške 0,0315 

eura za osobu a kalendárny deň pri frekvencií odvozu jeden krát za 14 dní. 



2. Obec Harakovce stanovuje poplatok za množstvový zber za zmesový komunálny odpad 

pre právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú 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 vo 

výške 0,0181 Eur za liter odpadu pri použití všetkých druhov zberných nádob 

3. Obec Harakovce stanovuje poplatok za množstvový zber za drobný stavebný odpad vo 

výške 0,065 Eur za kg odpadu 

4. Obec Harakovce stanovuje pre zber komunálneho odpadu tieto druhy zberných nádob: 

 vrece s objemom 50 l 

 zberná nádoba o objeme 110 l, 120 l, 1100 l 

 veľkoobjemový kontajner o objeme 3000, 4000, 5000 l 

 

§ 5 

Určenie poplatku a koeficient ukazovateľa produkcie odpadu 

 

1. Poplatok pre fyzickú osobu, sa určí ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v 

zdaňovacom období, počas ktorých má v obci poplatník trvalý pobyt alebo prechodný 

pobyt alebo užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju užívať. 

2. Poplatok za množstvový zber sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu 

zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu 

komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov. 

3. Koeficient ukazovateľa produkcie odpadov je: 0,8 

§ 6 

Platenie poplatku 

 

1. Správca poplatku vystaví poplatníkovi pri zbere zmesového a separovaného zberu 

rozhodnutie. Pri množstvovom zbere sa poplatok rozhodnutím nevyrubuje. 

2. Poplatok sa platí v splátkach určených v rozhodnutí. 

3. Poplatok za zmesový komunálny odpad sa môže platiť: 

 bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu poplatku, 

 v hotovosti do pokladne správcu poplatku pri platbách do 300,- Eur 

4. Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti do pokladne správcu poplatku 

§ 7 

Zníženie a odpustenie poplatku 

 

1. Obec poplatok zníži alebo odpustí na základe písomnej žiadosti (príloha č. 1 VZN) za 

obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže splnenie podmienok na zníženie 

poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, že viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Harakovce. 

2.  Obec Harakovce stanovuje paušálny poplatok za zmesový komunálny odpad pre fyzickú 

osobu, ktorá ma v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá ma na území obce 

oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie a písomne 

požiadala o zníženie poplatku vo výške 0,0159 eura za osobu a kalendárny deň pri 

frekvencií odvozu jeden krát za 14 dní.  

 

 



3. Poplatník predloží každoročne podklady, ktorými sú najmä: 

 potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku 

 potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkúva prácu 

 pracovné povolenie 

 pracovná zmluva, nájomná zmluva 

 doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí 

 potvrdenie o umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb 

 potvrdenie/ rozhodnutie o umiestnení v ústave na výkon trestu odňatia slobody 

 potvrdenie o návšteve školy v zahraničí 

 potvrdenie o návšteve školy + doklad o ubytovaní 

 potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci/meste, kde má poplatník trvalý pobyt 

,prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť 

 v prípadoch, keď nie je známy pobyt poplatníka, môže člen domácnosti alebo 

zamestnanec obecného úradu potvrdiť túto skutočnosť čestným vyhlásením. 

4. Poplatník preukáže čestným vyhlásením počet dní, ktoré sa nezdržiava alebo nezdržiaval 

viac ako 90 dní v zdaňovacom období v obci. 

§ 8 

Tvrdosť zákona 

 

1. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 

§ 9 

Vrátenie poplatku 

 

1. Ak poplatníkovi zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia 

a poplatník alebo osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, oznámi obci 

skutočnosti, na základe ktorých poplatková povinnosť zaniká a preukáže splnenie 

podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, obec poplatok alebo jeho 

pomernú časť vráti. 

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

 musí zaniknúť dôvod platenia poplatku (napríklad zrušenie trvalého alebo 

prechodného pobytu, úmrtie, zánik práva užívania nehnuteľností, zrušenie prevádzky a 

podobne). 

3. Ak poplatková povinnosť zanikne z dôvodu skončenia trvalého pobytu alebo 

prechodného pobytu v obci, obec tieto skutočnosti overí v evidencii občanov, v ostatných 

prípadoch je poplatník (alebo osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka) povinný 

predložiť aj doklady potvrdzujúce skutočnosti uvádzané v oznámení. 

4. Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ods. 2 na vrátenie poplatku alebo jeho 

pomernej časti: 

 kópia úmrtného listu 

 doklad o ukončení podnikania vydaný príslušným úradom 

 doklad preukazujúci zánik práva užívať nehnuteľnosť 

 

 

 

 

 



§ 10 

Spoločné ustanovenia 

1. Ak zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 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. Toto Všeobecne záväzné nariadenie  bolo prerokované na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Harakovciach dňa  dátum  , ktoré sa uznieslo na jeho prijatí, pričom bola 

splnená podmienka na prijatie VZN minimálne 3/5 väčšina prítomných poslancov. 

3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia zaniká účinnosť  Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Harakovce č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 13.12.2019. 

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 1.1.2022.  

 

 

V Harakovciach, dňa 14.11.2022   

 

                                                                                                          ......................................... 

                                                                                                               Božena Cmorejová 

                                                                                                                   starostka obce 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 VZN 

Obec Harakovce, 053 05 

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku 

za komunálny odpad 

v zmysle platného Všeobecného záväzného nariadenie obce Harakovce o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady 

za rok ...................  

Titul Priezvisko Meno Rodné číslo 

    

 

Adresa 

trvalého 

pobytu 

Súpisné číslo, obec, PSC 

 

 

Adresa 

prechodného 

pobytu 

Súpisné číslo, obec, PSC 

 

II. ODDIEL - Rozhodnutie, ktoré požaduje platiteľ upraviť: 

Císlo rozhodnutia zo dňa 

  

 

III. ODDIEL - Údaje o poplatníkovi - na ktorého si žiadateľ uplatňuje nárok na zníženie resp. 

odpustenie poplatku: 
1. Titul Priezvisko Meno Dátum narodenia 

    

Miesto pobytu: Dátum od: Dátum do: 

  

zníženie Dôvod: 

Odpustenie 

 
  



Platiteľ preukazuje dôvod na zníženie, resp. na odpustenie poplatku doloženými v zmysle 

platného všeobecného záväzného nariadenia obce Harakovce za príslušné zdaňovacie 

obdobie. 

Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za 

prípadne škody, ktoré vzniknú vedením nepravdivých alebo neúplných údajov. 

 

 

Dátum        podpis platiteľa 

 

 
Prílohy k žiadosti: 

• potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku 
• potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkúva prácu 
• pracovné povolenie 
• pracovná zmluva, nájomná zmluva 
• doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí 
• potvrdenie o umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb 
• potvrdenie/ rozhodnutie o umiestnení v ústave na výkon trestu odňatia slobody 
• potvrdenie o návšteve školy v zahraničí 
• potvrdenie o návšteve školy + doklad o ubytovaní 
• potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci/meste, kde má poplatník trvalý pobyt , 

prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť 
• v prípadoch, keď nie je známy pobyt poplatníka, môže člen domácnosti alebo 

zamestnanec obecného úradu potvrdiť túto skutočnosť čestným vyhlásením. 

2. Titul Priezvisko Meno Dátum narodenia 

    

Miesto pobytu: Dátum od: Dátum do: 

  

zníženie Dôvod: 

Odpustenie 

 

3. Titul Priezvisko Meno Dátum narodenia 

    

Miesto pobytu: Dátum od: Dátum do: 

  

zníženie Dôvod: 

Odpustenie 

 


