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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012
obce Železná Breznica o určení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady .
Obecné zastupiteľstvo v Železnej Breznici v zmysle § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení, v znení platných zmien a doplnkov, na základe § 79 a § 81 odst. 2
zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. v znení platných zmien a doplnkov , VZN obce 3/2001
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vznikajúcim na území
obce zavádza s účinnosťou od 1.januára 2013 poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a vydáva VZN obce o určení miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné odpady takto:
§1
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Železná Breznica.
2. Komunálnymi odpadmi sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobného charakteru a zloženia, ktorých pôvodcom je
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti
právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa. Za odpady z domácností sa
považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chalúp, chát, alebo na parkovanie alebo uskladnenie
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a
parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri
čistení verejných priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež
pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov, cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
3. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
4. Poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.
b/ fyzická osoba, 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 trávnatý 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 len nehnuteľnosť),
c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
5. Ak má osoba podľa odseku 4 písm. a) v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 4 písm a) v
obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva
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nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
alebo prechodného pobytu.
Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 4, ak na jeho základe
a) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju
užíva aj poplatník, alebo
b) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri
tejto činnosti produkuje komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
Ak viacero poplatníkov podľa odseku 4. 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
Poplatok sa platí za obdobie 1 kalendárneho roka.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 4.

§2
Sadzba poplatku
1. Fyzické osoby obyvatelia :
Sadzba poplatku v eurách :
- za osobu / deň - rodinné domy 0,0384 eur na osobu a deň
- trvalo neobývané rod. domy využívané ako chalupy a chaty
- záhradkárske chatky v záhr. osade / chatka a rok /

14,00 eur osoba/rok
26,00 eur dom/rok
26,00 eur

2. Výška poplatku a počet poplatkov pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov
a užívateľov nebytových priestorov sa stanovuje takto :
Výška jedného poplatku za rok je 13 eur !
Počet poplatkov
Pohostinstvo č.85
6 poplatkov
Dúbravská Ľubica, predajňa č.184
6 poplatkov
Poštový úrad
2 poplatky
Vonkomer Jozef, stolárska dielňa
6 poplatkov
M. M. SOJO
12 poplatkov
Databanka reality
12 poplatkov len bežná prevádzka.
Pri konaní podujatí s viac ako 100 účastníkmi
zabezpečí usporiadateľ odvoz odpadu na vlastné náklady.
AKPER Monika Repková
Krajčírstvo Šarm Jana Renčová
Dataservis
VŠLP TU – všetky nehnuteľnosti
Detský domov
Súkromne hospodáriaci roľníci

2 poplatky
2 poplatky
2 poplatky
4 poplatky
34 poplatkov
2 poplatky

§3
Určenie poplatku
Poplatok sa vyrubuje na obdobie kalendárneho roka a určuje sa ako:
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v danom kalendárnom roku, počas ktorých
má, alebo bude mať poplatník v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať.
Stavebný odpad :
Odvoz a uloženie drobného stavebného odpadu na legálnu skládku si hradí pôvodca odpadu
sám, alebo na jeho požiadanie mu obec zabezpečí veľkoobjemový kontajner, ktorého dovoz
a odvoz, vrátane úložného za odpad na skládke si hradí takisto objednávateľ.

§4
Ohlásenie

1. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa:
a) vzniku povinnosti platiť poplatok
b) keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, alebo keď došlo k
zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci: svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu
trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu. Spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie poplatku, aj doklady ktoré
odôvodňujú zníženie poplatku.

2. Ak je poplatníkom právnická osoba, je povinná ohlásiť obci:
a ) názov alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, IČO,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce
uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie poplatku, aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie poplatku.
V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca
poplatku vychádza z posledných známych údajov.

§5
Vyrubenie a splatnosť poplatku:
1.
2.

Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Pre vyrubenie poplatku je
rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného roka.
Poplatok je splatný nasledovne:
Pri výške ročného poplatku do 30,- eur u občanov a do 200,- eur u fyzických osôb a
právnických osôb - podnikateľov vždy do 31.5. jednorazovo.
Ak je výška vyrubeného poplatku u občana vyššia ako 30,- eur a u fyzických osôb
podnikateľov a u právnických osôb vyššia ako 200,- eur , môže poplatník tento
poplatok uhradiť v 2 splátkach a to do 31.5., a 30.9. bežného roka. Ak obec sama
alebo na základe ohlásenia podľa § 80 zákona NR SR č. 582/2004 zistí, že poplatok
bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré
majú vplyv na zmenu výšky poplatku, alebo na zánik platobnej povinnosti, obec
zohľadní výšku poplatku v nasledujúcom možnom období podľa okolností, ktoré
nastali.
§6
Vrátenie poplatku:

Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo
dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 2,5
eur.
§7
Forma a miesto na zaplatenie poplatku.
Prípady, keď možno žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku.
Poplatník môže poplatok zaplatiť na účet obce, alebo priamo do pokladne obce.
1./ Obec poplatok zníži :
a./ študentom, ktorí študujú mimo trvalého bydliska, ale na území SR, a to po predložení
dokladu o ubytovaní, na ½ sadzby ročného poplatku.
b./ občanom dlhodobo zamestnaným mimo trvalého bydliska , ale na území SR, a to po
predložení dokladu o ubytovaní , na ½ sadzby ročného poplatku.
c./ občanom, ktorí majú prechodný pobyt mimo obce Železná Breznica, po predložení
dokladu o prechodnom pobyte, na ½ sadzby ročného poplatku.
2./ Obec od poplatku oslobodí :
a./ občanov dlhodobo zamestnaných v zahraničí po predložení pracovnej zmluvy, alebo
pracovného povolenia, prípadne iného relevantného dokladu preukazujúceho dlhodobý
pobyt v zahraničí.
b./ študentov študujúcich v zahraničí po predložení dokladu o návšteve školy.

§8
Záverečné ustanovenia.
1./ Dňom účinnosti tohto VZN o určení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sa zrušuje účinnosť VZN obce č.2/2011 o určení poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady za rok 2011 .
2./ Obecné zastupiteľstvo obce Železná Breznica sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení obce o určení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo
dňa .................... , v Uznesení č. .........................., čím bolo schválené.
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú poslanci OZ, hlavný kontrolór
obce a zamestnanci v súlade s vymedzenými kompetenciami v zmysle zákona č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
§9
Účinnosť.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

Ján DÚBRAVSKÝ
starosta obce

