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 vydáva:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BREZOVICA
č. 9/2021
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území 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 určuje s účinnosťou od 1. januára
2022 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Čl.II
POPLATNÍK A PREDMET POPLATKU
1. Poplatok sa platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa §59 ods.8 zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený
množstvový zber drobného stavebného odpadu
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je 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.

3. Poplatníkom podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia nie je fyzická osoba podnikateľ
a právnická osoba, ktoré si zabezpečia likvidáciu odpadu zmluvne s príslušnou
organizáciou zaoberajúcou sa likvidáciou komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu a sú povinné predložiť obci kópie zmluvy uzavretej s príslušnou organizáciou do
31.3. príslušného zdaňovacieho obdobia.
4 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.
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť v odseku 2., 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 komunálny odpad pre fyzické osoby podľa čl.II bodu 2 je:
0,0493 € na osobu a kalendárny deň
2. Určenie poplatkov za komunálne odpady:
a) Pre poplatníkov, fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v obci
Brezovica, sa určuje poplatok za komunálne odpady 18,00 €.
b) Pre poplatníkov, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby so sídlom
prevádzky v obci Brezovica sa určuje poplatok za komunálne odpady 55,00 €.
Poplatok pre poplatníkov fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby so
sídlom prevádzky v obci Brezovica sa vyberá na základe faktúry v priebehu
príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Pre poplatníkov fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré využívajú odvoz
odpadu v 110 l kuka nádobách a v 1100 l kontajneroch je sadzba poplatku stanovená
hodnotou vývozu:
a) 110 l kuka nádoby:

5,50 €

b) 1100 l kontajnera:

27,50 €

Počet kuka nádob a kontajnerov bude fakturovaný podľa skutočne odvezeného odpadu
v mesiaci júl a december príslušného kalendárneho roka.
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Čl. IV
VYRUBENIE POPLATKU
1. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím za celé zdaňovacie obdobie.
2. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
pokiaľ správca dane neurčí v rozhodnutí splatnosť inak. Vyrubený poplatok je možné
uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, prípadne prevodom na účet správcu
dane.
3. Obec poplatok nevyrubí rozhodnutím poplatníkovi podľa článku III. ods. 2.
Čl. V
PODMIENKY NA VRÁTENIE, ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi:
a)

fyzickej osobe, ktorej zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho
obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
časti: (podkladom je výpis z evidencie obyvateľstva, doklad o ukončení práva
užívať byt alebo nebytový priestor – predajom, nájmom, výpožičkou a pod., doklad
o ukončení práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, doklad o
ukončení práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast, doklad o
ukončení práva užívať pozemok v zastavanom území obce).

b) Obec vráti poplatok alebo pomernú časť poplatníkovi – právnickej osobe
(podkladom je doklad o ukončení práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie, alebo doklad o ukončení, alebo pozastavení činnosti).
c)

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi – podnikateľovi
(podkladom je doklad o ukončení práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania,
alebo doklad o ukončení alebo pozastavení činnosti).

2. Obec poskytne zníženie poplatku alebo jeho pomernej časti poplatníkovi, ktorý preukáže
na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území
obce. Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku v zmysle zákona je hodnoverný doklad,
z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v rámci zdaňovacieho obdobia mimo
obce.
Toto zníženie poskytne :
a) vo výške 50% osobe, ktorá študuje mimo obce, ak je štúdium spojené s ubytovaním
v inom meste (doklad pre zníženie je potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva, ak
žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
doloží potvrdenie o návšteve školy),
b) vo výške 50 % osobe, ktorá má výkon práce mimo obce (podkladom pre zníženie je
potvrdenie zamestnávateľa, doklad ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu
práce, potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva, potvrdenie o
prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu,
pri opatrovateľkách bude podkladom potvrdenie od pracovnej agentúry alebo
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potvrdenie o trvaní prechodného pobytu, spolu s potvrdením od rodiny, v ktorej
opatrovateľka vykonáva opatrovateľskú službu. Doklady musia byť preložené do
štátneho jazyka Slovenskej republiky),
c) vo výške 50 %osobe, ktorá na území obce má právo užívať nehnuteľnosť na
bývanie, ale ju neužíva (doklad pre zníženie je potvrdenie správcu bytov alebo
spoločenstva vlastníka bytov, potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste trvalého
pobytu).
3.

Obec odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi za obdobie, za ktoré
poplatník preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava na území obce, a to:
a) osobe, ktorej je pobyt neznámy (podklad je potvrdenie od polície, čestné vyhlásenie
člena príslušnej domácnosti alebo zamestnanca obecného úradu),
b) potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a jeho dobe
trvania,
c) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania,
zdaňovacie obdobie zaniká.
d) osobe, ktorá sa dlhodobo zdržiava v zahraničí (podkladom pre odpustenie je
potvrdenie z miestneho úradu (matriky) o pobyte v zahraničí, pracovná zmluva,
pracovné vízum, povolenie k pobytu, potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru alebo
potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkuje prácu v zahraničí, potvrdenie vecne
príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí. Doklady musia
byť preložené do štátneho jazyka Slovenskej republiky.)
e) osobe, u ktorej bolo zistené, že trvalý pobyt v obci je formálny, pokiaľ nenastanú
zmeny v evidencii obyvateľstva obce Brezovica (podkladom je prehlásenie
rodinných príslušníkov, zmluva o nájme, z ktorej je zrejmé, že poplatok za KO je
uvedený v zmluve, potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste kde sa zdržiava).

4. Poplatníci si môžu uplatniť nárok na vrátenie, zníženie, alebo odpustenie poplatku:
a) do 30. januára príslušného zdaňovacieho obdobia,
b) preukázaním podkladom poplatníkom v príslušnom zdaňovacom období kedy
nastali skutočnosti na vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. V bod
1, 2, 3 a 4 tohto nariadenia, ak nie je doklad vystavený v slovenskom jazyku alebo
českom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho preklad do slovenského jazyka,
pričom úradný preklad sa nevyžaduje.
5. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
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
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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. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie
vyvesením na úradnej tabuli, na CUET a internetovej stránke obce Brezovica dňa
29. novembra 2021.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa
15.12.2021 uznesením č. 7.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce, na
CUET a na internetovej stránke obce Brezovica dňa 16.12.2021.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022.
6. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019
o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Brezovica.

Marián Ujmiak
starosta obce

Vyvesené dňa: 16. 12. 2021
Zvesené dňa: ............2021
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