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Obec Brestovec  v súlade  s ustanovením  §  6  ods.  1  zákona  č.  369/1990  Zb. o 

obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  a ustanoveniami  §  2 ods.2, §  77 ods. 5  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 v y d á v a 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRESTOVEC č. 10/2013 

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzne nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberanie 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 77 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. 

§2 
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku 

(1) Povinnosť platenia vzniká 1. januára príslušného kalendárneho roka a zaniká 

31.decembra príslušného kalendárneho roka. 

(2) Povinnosť platenia poplatku vzniká aj v priebehu roka a to dňom, ktorým nastane 

skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov a zaniká dňom, ktorým tieto skutočnosti zanikli. 

 

§ 3 
Sadzba poplatku  

 
    (1)  Sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je: 

     pre fyzické osoby, právnické osoby, podnikateľov, obyvateľov, pre ktorých nie je   

     zavedený množstvový zber, sadzba je 0,0500 eura na jeden kalendárny deň za jednu     

     osobu. 

§ 4 
Obdobie na ktoré sa určuje poplatok 

 

 Poplatok je určený na jeden kalendárny rok. Poplatok môže byť určený aj na kratšie 

obdobie. Ak skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik povinnosti platenia poplatku nastanú 

v priebehu roka. 

 

§ 5 

Ohlasovacia povinnosť 

(1) Poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku 

alebo zániku povinnosti platiť poplatok nahlásiť správcovi dane vznik a zánik 

povinnosti platiť poplatok. 

 

 



(2) Vlastník nehnuteľnosti, ktorý oprávňuje fyzickú osobu užívať byt, rodinný dom, inú  

       pozemnú stavbu alebo ich časť, je povinný nahlásiť túto skutočnosť správcovi     

       poplatku do 31. januára príslušného kalendárneho roka alebo do 10 dní odo dňa kedy   

       takáto skutočnosť nastala. V tomto ohlásení je povinný uviesť údaje o osobe, ktorú   

      oprávnil užívať nehnuteľnosť a obdobie počas ktorej je táto osoba oprávnená užívať   

      nehnuteľnosť. To neplatí, ak táto osoba je prihlásená na trvalý pobyt alebo na         

       prechodný pobyt na území obce Brestovec na Obecnom úrade v Brestovci. 

(3) poplatník je povinný nahlásiť do 31. januára príslušného kalendárneho roka každú 

zmenu skutočností rozhodujúce pre vyrubenie poplatku, ktoré nastali oproti 

predchádzajúcemu obdobiu. 

(4) Poplatník u ktorého nenastali žiadne zmeny oproti predchádzajúcemu obdobiu nemá 

ohlasovaciu povinnosť a poplatok bude vyrubený podľa stavu v predchádzajúcom 

období. 

§ 6 
Vyrubenie poplatku a vyberanie poplatku a ručenie za poplatok 

 

(1) Pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2  písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov poplatok vyrubí rozhodnutím. 

(2) V prípade fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a nie je 

vlastníkom nehnuteľnosti ktorého má právo užívať, poplatok od poplatníka 

v ustanovenej výške vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti. 

 

§ 7 
Splatnosť poplatku 

 
(1) Poplatok, ktorý je vyrubený rozhodnutím je  splatný  do 15 dní odo dňa nedobudnutia  

právoplatnosti rozhodnutia. 

§ 8 
Záverečné ustanovenia 

(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzne nariadenie  

č.1/2012 o miestnych daniach a  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady zo dňa 10.12.2012. 

(2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a na 

internetovej stránke obce dňa11.11.2013 a Obecné zastupiteľstvo v Brestovci schválilo 

toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  dňa 26.11.2013 uznesením č. 121. 

 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2014. 

 
 

                                                                                            .............................................. 

                                                                                      Peter Tóth – starosta obce Brestovec 

                                                                                        


