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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020
Obce Železná Breznica o určení miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad,
objemový komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, nebezpečný odpad a o spôsobe platenia za
drobné stavebné odpady.

Obec Železná Breznica v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 2 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
ustanovuje
toto všeobecne záväzné nariadenie takto :
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Železnej Breznici 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 § 2
ods.2) a § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u k l a d á s účinnosťou od
1. januára 2021 miestny poplatok za komunálne odpady a spôsob platenia za drobné stavebné
odpady na území obce Železná Breznica.
§2
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za :
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
b) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov
c) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
d) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu
e) drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
Poplatok sa neplatí za :
a) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom, ktoré sa zbierajú do kompostérov bezodplatne
distribuovaných do všetkých domácností v obci, chát, chalúp a záhradkárskej osady
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§3
Poplatník
1. 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, 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 ( ďalej nehnuteľnosť)
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
2. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
3. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú povinní nakladať s odpadmi alebo inak
s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom, z toho vyplýva, že
všetky právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia na území obce sú povinné uzatvoriť
zmluvu o odvoze a likvidácii odpadu z podnikania s firmou Marius Pedersen, a.s., stredisko
Zvolen.
4. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového
priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak je vlastníkom štát alebo
obec, je platiteľom správca. Ak žije v domácnosti viacero poplatníkov, môže za ostatných
členov tejto domácnosti plnenie povinnosti na seba prevziať jeden z nich.
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1 a zaniká
dňom, ktorý táto skutočnosť zanikne.
§4
Sadzba poplatku
Obec Železná Breznica ustanovuje sadzbu poplatku na zdaňovacie obdobie pre :
a) fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, fyzickú osobu, ktorá je
oprávnená na území obce užívať alebo užíva nehnuteľnosť 0,0767 € / za osobu a kalendárny
deň ( t.j. 28,00 eur za osobu a rok )
b) právnickú osobu , ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce Železná Breznica
na iný účel ako na podnikanie je základný poplatok: súčin sadzby 0,0767 € / za osobu
a kalendárny deň
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c) podnikateľa ( fyzickú alebo právnickú osobu, FO –SHR), ktorá je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Železná Breznica na účel podnikania je
základný poplatok : súčin sadzby 0,0767 €/ za osobu a kalendárny deň
d) podnikateľa (fyzickú alebo právnickú osobu), ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Železná Breznica na účel pohostinských služieb
ako súčin sadzby 0,0767 € za priemerný počet miest na poskytovanie služieb a kalendárny
deň
c) Obec Železná Breznica ustanovuje hodnotu koeficientu 1
d) Obec Železná Breznica stanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere drobného
stavebného odpadu (ďalej len DSO) pre fyzickú osobu na 0,060 € za jeden kilogram DSO
§5
Spôsob platenia za odvoz a uloženie drobného stavebného odpadu
1. Množstevný zber drobného stavebného odpadu obec zabezpečuje prostredníctvom zmluvy
so skládkou s meraním množstva DSO. Zmluvná skládka sa nachádza v priestoroch firmy
Marius Pedersen, a.s. prevádzka Zvolen, Lieskovská cesta č. 15, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu o odoberaní a uložení DSO.
Spôsob platenia je nasledovný :
pôvodca odpadu (objednávateľ) si zabezpečí odvoz DSO na vlastné náklady na uvedenú
skládku, kde sa množstvo DSO odváži. Prevádzkovateľ skládky vystaví potvrdenie o množstve
DSO (vážny lístok), ktorý vyfakturuje obci Železná Breznica a táto následne vystaví faktúru
pôvodcovi odpadu (objednávateľovi), ktorý ju uhradí na číslo účtu obce IBAN : SK 33 5600
0000 0012 5546 7002 alebo v hotovosti do pokladne obce.
2. Na odvoz DSO môže pôvodca odpadu pristaviť kontajner. Náklady spojené s prepravou DSO
bude hradiť občan v plnej výške.
§6
Spôsob likvidácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad je vlastný biologicky rozložiteľný odpad od
pôvodcu – jednotlivých domácností na území obce, ktorý tvorí kuchynský odpad vznikajúci pri
varení a stravovaní, napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, varených jedál, potraviny po
záruke, tiež iný organický odpad rozložiteľný v prírodnom prostredí, ako je popol z dreva ( nie
žeravý ), hobliny, piliny, hnoj, papierové obrúsky, servítky a tiež prírodný odpad zo záhrad,
údržby zelene, ako je tráva, lístie, drobná štiepka z konárov stromov a kríkov.
2. Kompostovanie je prírodný človekom riadený proces, pri ktorom dochádza k rozkladu
biologických odpadov za prístupu vzduchu. Pôsobením mikroorganizmov a pôdnych
organizmov tak vzniká organické hnojivo – kompost. Pri správnom prevádzkovaní umožňuje
zužitkovať až 70 % domového odpadu. Výsledný produkt – kompost – sa následne využíva ako
prírodné hnojivo v záhradách pri rodinných domoch , chatách a chalupách v obci.
3. Kompostovanie sa realizuje v kompostéroch typu TOP KOMP s objemom 1050 l a 900 l
zabezpečených obcou a bezplatne distribuovaných do každej domácnosti v počte podľa
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veľkosti záhrady a počtu členov domácností, a tiež aj do každej záhradkárskej chaty a chalupy
v obci.
4. Občan – zástupca domácnosti prevzatie kompostérov potvrdil svojim podpisom, súčasťou
preberacieho protokolu bol aj návod na montáž kompostéra, ako aj zásady správneho
kompostovania v záhradnom kompostéri.
§7
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený
poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote
splatnosti prvej splátky.
§8
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie pri množstvovom zbere
1. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ
v písomnej forme od správcu poplatku :
a) bezhotovostným prevodom
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Železnej Breznici
§9
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1 zákona č.
582/2004 Z. z. :
- zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu
- zánik vlastníckeho práva alebo práva užívať nehnuteľnosť
- zrušenie podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia

2. Obec poplatok zníži na základe žiadosti poplatníka alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila vo všeobecne záväznom
nariadení, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce.
Akceptovateľné doklady ku zníženiu poplatku sú :
- potvrdenie o ubytovaní – študent, ktorý študuje mimo trvalého bydliska, ale na území SR, na
½ sadzby ročného poplatku
- potvrdenie o ubytovaní – občan zamestnaný mimo trvalého bydliska , ale na území SR, na ½
sadzby ročného poplatku
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- potvrdenie o prechodnom pobyte – občan, ktorý má prechodný pobyt mimo obce Železná
Breznica na ½ sadzby ročného poplatku
Akceptovateľné doklady k odpusteniu poplatku :
- pracovná zmluva, pracovné povolenie, potvrdenie o pobyte v zahraničí – občan zamestnaný
v zahraničí, vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje odpustenie poplatku
- potvrdenie o návšteve školy – študent, ktorý študuje v zahraničí
- potvrdenie o umiestnení občana v ústave sociálnej starostlivosti alebo v domove dôchodcov
mimo územia obce
- potvrdenie o výkone trestu
V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladu priložiť
aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Železná Breznica sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o určení miestneho poplatku za komunálne odpady, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
a drobný stavebný odpady uznieslo dňa 11.12.2020 Uznesením OZ č. : 13, bod 7a).
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Železná Breznica č. 2/2019 o určení
miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad, objemový komunálny odpad, biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, nebezpečný odpad a spôsobe platenia za drobné
stavebné odpady zo dňa 09.12.2019.

............................................
Ján Dúbravský
starosta obce
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