OBEC BREZOV

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BREZOV
č. 1/2019
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A

DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY A OSTATNÉ MIESTNE
POPLATKY

Obec Brezov na základe § 6 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 za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné
odpady a ostatných miestnych poplatkoch

Návrh VZN zverejnený dňa: 20. 11. 2019
VZN schválené:
Vyvesené po schválení dňa :
Účinnosť nadobúda dňa :

NÁVRH
I. č a s ť
Úvodné ustanovenia
§ 1
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania
miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ostatných miestnych
poplatkov na území obce Brezov.
2) Základné náležitosti o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sú ustanovené v § 77 a následne 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“).
II. č a s ť
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§2
Množstvový zber
V obci Brezov je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby –
podnikateľov.
§3
Sadzby poplatku
1) Obec Brezov stanovuje sadzbu poplatku 0,033 EUR za osobu a kalendárny deň v prípadoch,
na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber.
2) Obec Brezov stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,118 EUR za jeden liter
(alebo jeden kilogram) komunálnych odpadov.
3) Obec stanovuje sadzbu poplatku 0,033 EUR za kilogram drobného stavebného odpadu.
§4
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
Obec určuje platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
§5
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere
1) Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe písomného
predpisu doručeného obcou.
2) Poplatok je možné uhradiť :
a) bezhotovostným prevodom,
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave,
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Brezove.
3) Poplatok za drobný stavebný odpad sa vyberá v hotovosti na stavebnom dvore.
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§6
Vrátenie poplatku
1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak
mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,
zánik práva užívania nehnuteľností a pod.).
§7
Odpustenie poplatku
1) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže obci, že v priebehu
kalendárneho roka sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Pre účely uplatnenia
odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo celé zdaňovacie obdobie. Poplatník si nárok na
odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona.
Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku podľa ods. 1, je hodnoverný doklad z ktorého
jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období mimo obce a to:
a) Pracovná zmluva,
b) Pracovné víza,
c) Potvrdenie od zamestnávateľa,
d) Potvrdenie o štúdiu,
e) Doklad vecne príslušného úradu o pobyte.
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
2) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že
viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval v mieste trvalého
pobytu z dôvodu, že je:
a, hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej
starostlivosti,
b, v zariadení sociálnej starostlivosti, v zariadení sociálnych služieb,
c, v reedukačnom zariadení, v detskom domove,
d, vo výkone väzby,
e, vo výkone trestu odňatia slobody.
3) Obec poplatok odpustí občanom, ktorí sa zdržiavajú mimo územia obce z dôvodu
prechodného alebo trvalého pobytu v inej obci. Nárok na odpustenie preukážu hodnoverným
dokladom o prechodnom, resp. trvalom pobyte v inej obci spolu s dokladom o úhrade poplatku
v inej obci.
§8
Zníženie poplatku
1) Obec za účelom zmiernenia tvrdosti zákona zníži poplatok deťom s trvalým pobytom v obci
Brezov do 15. roku (vrátane) ich života o 30 % (na 0,0231 eur za osobu a kalendárny deň).
Podkladom sú údaje z evidencie obyvateľstva vedenej na Obecnom úrade v Brezove.
2) Obec za účelom zmiernenia tvrdosti zákona zníži poplatok o 30 % (na 0, 0231 eur za osobu a
kalendárny deň) občanom s trvalým pobytom v obci Brezov starších ako 75 rokov.
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3) Obec za účelom zmiernenia tvrdosti zákona zníži poplatok o 50 % (na 0,0165 eur za osobu a
kalendárny deň) študentom študujúcim mimo trvalého bydliska, najmenej však 60 km.
Poplatník poskytne obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia
študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu študenta prostredníctvom informačného
systému.
4) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
5) Obec Brezov ustanovuje v zmysle § 83 zákona, že zníži alebo odpustí poplatok v zmysle § 7 a
8 tohto VZN len v prípade, ak si poplatník plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované
nedoplatky z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
III. č a s ť
Ostatné miestne poplatky
§9
Sadzby poplatkov
1) Vyhlásenie v rozhlase: 3,50 €
2) Uverejnenie oznamu na úradnej nástenke obce: 5,00 €
3) Za používanie priestorov domu nádeje 16,50 € za každý i započatý deň a náklady za
spotrebovanú elektrickú energiu.
4) Za používanie sály obecného úradu:
a) svadba (občania obce): 50 € za sálu, 17 € za riad + spotreba elektrickej energie, plynu
a vody,
b) svadba (občania mimo obce): 100 € za sálu, 17 € za riad + spotreba elektrickej energie,
plynu a vody,
c) svadba (len na čas zrazu): 17 € za sálu, 17 € za riad + spotreba elektrickej energie, plynu
a vody,
d) rodinná oslava (občania obce): 20 € za sálu, 17 € za riad + spotreba elektrickej energie,
plynu a vody,
e) rodinná oslava (občania mimo obce): 50 € za sálu, 17 € za riad + spotreba elektrickej
energie, plynu a vody,
f) smútočné pohostenia (kary): spotreba elektrickej energie, plynu a vody,
g) zábava – tanečná, diskotéka, ples (usporiadané organizáciou obce): 20 € za sálu, 17 € za
riad + spotreba elektrickej energie, plynu a vody,
h) zábava – tanečná, diskotéka, ples (usporiadané FO - občan): 35 € za sálu, 17 € za riad +
spotreba elektrickej energie, plynu a vody,
i) prezentačné akcie: 8,50 € za sálu za každú i započatú hodinu + spotreba elektrickej
energie, plynu a vody,
j) iné akcie: 50 € za sálu, 17 € za riad + spotreba elektrickej energie, plynu a vody.
5) Za používanie ostatných priestorov obecného úradu, priestorov ďalších budov vo vlastníctve
obce (okrem domu nádeje) je poplatok 0,25 € za 1m2 za každý i započatý deň a poplatok za
spotrebu elektrickej energie, plynu a vody v prípade doby kratšej ako 10 dní mesačne.
6) Podmienky dlhodobého (nad 10 dní mesačne) používania priestorov vo vlastníctve
obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
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§ 10
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
Poplatky podľa § 9 vyberá obec v hotovosti do pokladne obecného úradu, prípadne po dohode
s obecným úradom aj prevodom na účet.
IV. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 11
Spoločné ustanovenia
1) Správu miestnych poplatkov za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a ostatných
miestnych poplatkov vykonáva obec Brezov prostredníctvom starostu obce a poverených
zamestnancov obce.
2) Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu miestnych poplatkov podľa § 4 ods.1 nemá
hlavný kontrolór obce Brezov.
§ 12
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Brezov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Brezove dňa
06. 12. 2019.
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2012 schválené Obecným zastupiteľstvom v Brezove dňa 10. 12. 2012 uznesením č. 5/2012.
4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Brezove.
5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2020.

Mgr. Ladislav Lukáč
starosta obce
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