VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BREZOVICA
č. 2/2016
o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Brezovica
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. e) a g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s
ustanoveniami 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 Brezovica
Čl. I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov súčinnosťou od 1. januára 2017
určuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Čl.II
POPLATNÍK A PREDMET POPLATKU
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za
komunálne odpady, stavebné odpady a drobné stavebné odpady, okrem
elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od FO a biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (ďalej len ,,poplatok“), ktoré
vznikajú na území obce.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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, trvalý
trávny porast na iný účel ako na podnikanie.
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 účel podnikania.
3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka
môže za ostatných členov domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka,

ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka
jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť v odseku 1 a to odo
dňa, od ktorého bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo,
od ktorého nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, do dňa do ktorého bude
mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo, do ktorého
nehnuteľnosť bude užívať bude oprávnený ju užívať.

Čl. III
SADZBA POPLATKU
1. Sadzba poplatku za odpad je 6€/osoba/rok.
2. Sadzba poplatku za odpady je 0,0182 Eur za jeden liter komunálnych odpadov a je
stanovená hodnotou žetónu na vývoz 110 l KUKA nádoby, ktorá je 2,00 Eur
a stanovuje sa minimálny odber 3 ks žetónov na obyvateľa s trvalým a prechodným
pobytom v obci.
3. Pre poplatníkov, ktorí využívajú odvoz odpadu v kontajneroch je sadzba poplatku
0,0109 Eur za jeden liter komunálnych odpadov a je stanovená hodnotou vývozu
1100 l kontajnera, ktorá je 12,00 Eur na jeden kontajner. Počet kontajnerov bude
určený podľa skutočne vyprodukovaného odpadu.
4. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,015 € za jeden kilogram drobného
stavebného odpadu.
Čl. IV
VYRUBENIE POPLATKU
1. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím a splatný je v hotovosti do pokladne obecného
úradu, prípadne prevodom na účet do 30 dní odo dňa vyrubenia.
Čl. V
ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU
1. Obec odpustí poplatok poplatníkovi - fyzickej osobe podľa čl. II bodu 2) ods. a) na
základe písomnej žiadosti, ak preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiaval na území obce. Túto skutočnosť je povinný poplatník preukázať najneskôr
pri platení poplatku na ďalšie zdaňovacie obdobie predložením nasledovných
dokladov:
a) povolenie k pobytu v slovenskom jazyku - pre poplatníkov, ktorí žijú v zahraničí,
b) potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste skutočného pobytu – pre poplatníkov,
ktorí majú trvalý pobyt v obci Brezovica len formálny,
c) rozhodnutie súdu – pre poplatníkov vo výkone trestu odňatia slobody viac ako 1
rok
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2. Obec odpustí poplatok poplatníkovi - fyzickej osobe podľa čl. II bodu 2) ods. a) bez
žiadosti, ak je to osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, a tieto
neužíva, 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 nehnuteľností ako vodná plocha.
3. Ak v priebehu kalendárneho roka zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému
bol poplatok vyrubený rozhodnutím (poplatok poplatník uhradil v inom meste/obci a
doniesol potvrdenie), je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do
30 dní odo dňa doručenia dodatočného rozhodnutia a písomnej žiadosti o jeho
vrátenie.
ČL. VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava platia príslušné ustanovenia
zákona č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zo zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Brezovici č. 1,
bod B7 zo dňa 16. 12. 2016
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2017. Dňom účinnosti tohto
nariadenia stráca platnosť nariadenie č. 2/2014

Marián Ujmiak
starosta obce

VZN vyvesené dňa: 16.12. 2016
VZN zvesené dňa:
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