NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestov č. 04/2021
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Obec Brestov v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 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
vydáva
toto

všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
/ďalej len „VZN“/
§1
Predmet úpravy
1. Obecné zastupiteľstvo v obci Brestov podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 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 /ďalej len „zákon o miestnych
daniach a miestnom poplatku“/ rozhodlo, že zavádza s účinnosťou od 1. januára 2021
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len
„poplatok“/.
2. Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brestov v zdaňovacom
období roku 2021.
§2
Úvodné ustanovenia
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce. Do poplatku sa zahŕňajú náklady za činnosti nakladania so zmesovým
komunálnym odpadom, náklady za činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom, náklady za triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré
sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným
triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov
podľa § 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

2. Poplatok za biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa neurčuje z dôvodu uplatnenia
výnimky z triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na území
obce, keďže všetky domácnosti likvidujú tento odpad kompostovaním.
3. Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.
4. Ak v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku nie je uvedené inak, poplatok
platí poplatník, ktorým 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 nehnuteľností ako vodná plocha,
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.
5. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec 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 za vybraný poplatok
ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca
alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec /ďalej
len „platiteľ“/.
6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
7. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 3 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto 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. Povinnosti
poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava
mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich
zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
§3
Sadzba poplatku
1. Pre všetkých poplatníkov na území obce Brestov je stanovená sadzba poplatku za
komunálne odpady vo výške vo výške 0,0302 EUR za osobu a kalendárny deň, čo
predstavuje 11 EUR na osobu za celý kalendárny rok.
2. Pre všetkých poplatníkov na území obce Brestov je zavedený množstvový zber
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín a sadzba poplatku za drobné
stavebné odpady je stanovená vo výške 0,020 EUR za 1 kg drobných stavebných
odpadov.

§4
Ustanovenie koeficientu pre výpočet ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov
1. Pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov právnických
osôb a podnikateľských subjektov (§ 2 ods. 3 písm. b) a c) VZN) sa ustanovuje
podľa § 79 ods. 4 zákona miestnych daniach a miestnom poplatku koeficient
s hodnotou 1.
§5
Náklady na zberné nádoby
1. Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu 1 nádobu o objeme 110 litrov pre
4 osoby v rodinnom dome (vývozné miesto). V poplatku podľa § 3 ods. 1 VZN sú
zahrnuté náklady za prvú zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad poskytnutú
obcou pre jeden rodinný dom (vývozné miesto). Poskytovanie ďalších zberných nádob
zo strany obce poplatníkovi výmenou starých poškodených nádob za nové je riešené
formou prenájmu zbernej nádoby za jednorazový poplatok vo výške 10 EUR za 1 kus
zbernej nádoby.
2. Potrebu vývozu väčšieho množstva zmesového komunálneho odpadu je možné riešiť
v spolupráci s obcou formou vývozu obcou poskytnutých jednorazových vriec na odpad
za cenu 1,50 EUR za vývoz jedeného vreca na odpad, ktorá nie je zahrnutá v sadzbe
poplatku podľa § 3 ods. 1 VZN.
§6
Postup obce pri vyrubení poplatku
1. Poplatok za komunálne odpady podľa § 3 ods. 1 VZN sa vyrubuje rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho
obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku
poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
2. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1.
§7
Spôsob, forma a miesto zaplatenia poplatku
1. Poplatok za komunálne odpady je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia podľa § 5 ods. 1 VZN, a to
a) na účet obce uvedený v rozhodnutí,
b) poštovou poukážkou,
c) v hotovosti pri platbách do 300 EUR zamestnancovi správcu dane, ktorý je
poverený prijímať platby za poplatok.
2. Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín sa platí v hotovosti
zamestnancovi správcu dane priamo na vývoznom mieste alebo na obecnom úrade.
§8

Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka zníž poplatok za komunálne odpady
v prípade poplatníka, ktorý preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, a to nasledovne:
a) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v
nápravnovýchovnom zariadení vo výkone väzby alebo trestu odňatia slobody,
b) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zariadení
poskytujúceho zdravotné služby alebo sociálne služby pobytovou formou,
c) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zahraničí (na
základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho
potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných,
služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí atď.),
d) o 70 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v študentskom
domove, alebo na internáte,
e) o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník – fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý
pobyt, preukáže, že sa v obci nezdržiava, ale sa zdržiava v inej obci, kde je poplatníkom.
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorý jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho zdravotné služby alebo sociálne služby
pobytovou formou,
c) potvrdenie, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (na základe
potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu
zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných
povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí atď.),
d) potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní,
e) potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava.
3. V prípade, že doklad podľa odseku 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladom predložiť aj úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť
čestným vyhlásením.
4. Nárok na zníženie poplatku za komunálne odpady si poplatník uplatní písomnou
žiadosťou, v ktorej uvedie dôvod zníženia poplatku a zároveň k nej priloží doklady
podľa odseku 2 v lehote do 30 dní do dňa vzniku nároku uplatniť si zníženie poplatku,
najneskôr však do 31.12. príslušného kalendárneho roka, inak nárok na zníženie
poplatku za toto obdobie zaniká
5. Obec poplatok alebo jeho pomernú časť vráti poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti
doručenej najneskôr do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali s doloženými
potvrdeniami uvedenými v odseku 2 tohto článku. Poplatník nesmie byť dlžníkom obce.
6. Obec môže na základe písomnej žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok v jednotlivých prípadoch znížiť alebo odpustiť.
Písomnú žiadosť na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona zasielajú je nutné
podať obci najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného poplatku, resp. do dňa zročnosti
prvej splátky poplatku, inak sa na podanou žiadosťou nebude obec vecne zaoberať.

Zníženie, resp. odpustenie poplatku podľa tohto odseku nie je nárokovateľné a obec
k nemu pristúpi len vo výnimočných prípadoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa
(napr. v prípadoch živelnej pohromy alebo ak by v dôsledku zaplatenia poplatku bola
ohrozená výživa poplatníka alebo osôb naňho odkázaných).
§9
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
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