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Obecné zastupiteľstvo obce  Brestovec podľa §  6 a § 11ods.4 písm. g . 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 v y d á v a 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRESTOVEC č. 2/2019 

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 na území obce Brestovec 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.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 a v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch o zmene a doplnení   

    niektorých zákonov. 

2. Obec Brestovec na svojom území ukladá poplatok za komunálne  odpady  a drobné      

    stavebné odpady.  

 

Článok 2 

Sadzba poplatku  

 

 1. Sadzba miestneho poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby, právnické osoby,  

     podnikateľov, obyvateľov, pre ktorých nie je zavedený množstvový zber sadzba je: 0,0700  

     € za osobu  na 1 kalendárny deň. 

2. Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady /DSO/ vzniknuté na území obce Brestovec je  

    0,03 € za 1 kg drobného stavebného  odpadu. 

 

                                                              Článok 3   

                                                       Určenie poplatku 

 

1. Obec určuje poplatok za komunálny odpad na zdaňovacie obdobie ako:  

    Súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má  

    alebo bude mať v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých  

    nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať. 

2. Obec určuje poplatok za drobný stavebný odpad ako súčin sadzby poplatku a množstva      

    odovzdaného odpadu.  

 

 

Článok 4 

Spôsob vyrubenia a platenie  poplatku 

 

1. Poplatok za komunálny odpad obec vyrubí každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie  

    obdobie. Vyrubený poplatok a je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  

    rozhodnutia. 

2. Poplatok za komunálny odpad je možné  uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré  

    obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu poplatku: 



       a/ bezhotovostným prevodom na č. účtu: SK39 5200 0000 0000 1544 5440 

       b/ hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Brestovci. 

3. Poplatok za drobný stavebný odpad  sa platí na základe vystaveného vážneho lístku po 

zvážení na zbernom dvore, a to v hotovosti do pokladne Obecného úradu.  

 

Článok 5  

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku za komunálny odpad 

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. Poplatník u ktorého nenastali žiadne zmeny oproti predchádzajúcemu obdobiu nemá  

          ohlasovaciu povinnosť a poplatok bude vyrubený podľa stavu v predchádzajúcom  

          období. 

      4. Obec Brestovec nebude vyrubovať alebo vracať poplatok za komunálny odpad, ktorý  

          bude nižší ako 3,- €. 

 

 

Článok 6 

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.4/2018 o miestnych daniach a  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

    stavebné odpady zo dňa 12.12.1018. 

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

    internetovej stránke obce dňa .............. a Obecné zastupiteľstvo v Brestovci schválilo toto  

    všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

    stavebné odpady  dňa .................. uznesením č. ....... 

 

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2020. 

 

 

     V Brestovci dňa 18.11.2019 

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

                                                                                      Peter Tóth – starosta obce Brestovec 

                                                                                        


