
IV. ČASŤ

Čiánok 17

Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov

Základné povinnosti:

1. Obec Silická Brezová vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.

2 Obec zabezpečuje zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych
odpadov, pričom poplatník platí obci miestny poplatok.

3. Správu poplatku vykonáva obec a poplatok je príjmom rozpočtu obce.

4. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Náklady na činnosti
nakladania s KO a DSO hradí obec z miestneho poplatku.

Základné pojmy:

1. Poplatok za komunálne odpady platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 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 nehnutel'ností ako vodná plocha (ďalej len
.nehnuteľnosť.)
b.) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnutel'nosť nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
c.) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnutel'nosť nachádzajúcu sa
v obci na účel podnikania

2. Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnutel'nosť na iný účel ako na podnikanie,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu

To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.

3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnutel'nosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatnlkom ak na jeho základe: .

a) užíva priestory nehnutel'nosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom
b) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu spoplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva
aj poplatník
c) 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 len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady



Platiteľ poplatku

1. Obec stanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá
a za vybraný poplatok ručí:

a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí
zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo
správca súhlasí, ak nedôjde k určeniu zástupcu alebo správcu písomným oznámením takejto
osoby obci Silická Brezová do termínu 31.1. príslušného roka, obec určí spomedzi vlastníkov
alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie
b) správca, ak je vlastníkom nehnutel'nosti štát, vyšší územný celok alebo obec

2. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platitel'

3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti 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. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať
alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je
nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka povinná bezodkladne písomne oznámiť obci.

4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odstavci 2.

Spôsob platenia (a.) paušálny poplatok)

1 Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vyrubí obec rozhodnutím na
jeden kalendárny rok, ktorý je splatný naraz (viď. VZN § 28 ods. 1).

2 Platbu poplatkov možno realizovať týmito spôsobmi:
a) v hotovosti na Obecnom úrade
b) poštovou poukážkou (šekom) na účet obce.

a) odvodom na účet obce Silická Brezová, č. ú. 9331926001/5600 prevodným príkazom,
ak v jednotlivých ustanoveniach tohto všeobecného záväzného nariadenia nie je ustanovené
inak

3. Po vyrubení poplatku rozhodnutím za príslušný rok vychádza obec z posledných jej
známych údajov (náklady na zneškodnenie komunálnych odpadov v predchádzajúcom
období).

Ohlasovacia povinnosť

1. Platitelia poplatku sú povinní obci nahlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre
správne určenie výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť
nastala.

2. Poplatková povinnosť vzniká dňom:

a) pre fyzickú osobu - občana
dňom vzniku trvalého pobytu v obci
dňom vzniku prechodného pobytu v obci
dňom vzniku práva užívať byt



Oslobodenie a úľavy

dňom vzniku práva užívať nebytový priestor
dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou
dňom vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha

b) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom
dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosti a je nehnutel'nosť takáto právnická osoba

oprávnená užívať alebo ju užíva na iný účel ako na podnikanie
c) pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu)

dňom vzniku práva užívať nehnutel'nosť na účel podnikania

3 Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platí poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť obci:

a) svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"), ak je poplatník právnická osoba názov
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo

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 alebo odpustenie poplatku tak
aj doklady, ktoré odôvodňuje zníženie alebo odpustenie poplatku

4. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do
jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, že sa stávajú platitel'mi poplatku.

5 Správca poplatku je povinný chrániť osobné údaje získané na základe všeobecne
záväzného nariadenia podl'a osobitného predpisu.

Sankcie

1. Ak poplatok nebude zaplatený včas alebo v správnej výške, môže správca poplatku
platobným výmerom zvýšiť nezaplatený poplatok najviac 050 %.

1. Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch
poplatky znížiť aj pod najnižšiu sadzbu alebo poplatok odpustiť. Žiadosť o zníženie alebo o
odpustenie poplatku je potrebné podať správcovi miestnych poplatkov pred splatnosťou
poplatku.

2. Obec odpustí od platenia miestneho poplatku osoby nezdržiavajúce sa v mieste
trvalého alebo prechodného pobytu viac ako po sebe 90 dní a to:
príslušníci ASR, stážisti dlhodobé pobyty v zahraničí, osoby vo výkone trestu odňatia
slobody)

3 Dokladom preukazujúcim neprítomnosť v mieste trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu preukazuje obci poplatník - žiadateľ o zníženie alebo odpustenie poplatku najmä
predložením nasledovných dokladov:

(napr. : potvrdenie zamestnávatel'a o mieste výkonu práce, potvrdenie o výkone trestu
odňatia slobody, iný doklad preukazujúci oprávnený nárok na oslobodenie).



Spoločné ustanovenia

4 Zníženie poplatku môžu požiadať:

študenti vysokých škôl, stredných škôl, ktorí sú ubytovaní v školských internátoch
a dochádzajúci do miesta trvalého bydliska raz týždenne

Dokladom preukazujúcim neprítomnosť v mieste trvalého alebo prechodného pobytu
je: potvrdenie o návšteve školy (písomný doklad z ubytovacieho zariadenia)
(Doklady na oslobodenie alebo úľavu je potrebné predkladať každý kalendárny prípadne
školský rok).

1. Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej
povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku, okrem
tých prípadov, kedy je podla tohto všeobecne záväzného nariadenia určená iná lehota.

2. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok
bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv
na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku
v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

3. Ak poplatník uhradí 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 poplatok nižší ako 2,323
€.

4. Vyrubený poplatok sa zaokrúhl'uje na celé euro smerom hore.



Článok 18

V.ČASŤ

KONTROLA VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA
A SANKCIE

Priestupky a sankcie

1. Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonáva starosta obce, alebo ním poverený
zamestnanec.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch alebo týmto
nariadením,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené Obcou Silická Brezová týmto
nariadením,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podl'a článku 4, odst.3 tohto nariadenia,
d) neposkytne obcou požadované údaje súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi,
e) zmiešava nebezpečné odpady s obsahom škodlivín s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi,
f) vypúšťa nebezpečné odpady do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g) ukladá opotrebované pneumatiky alebo odpad z pneumatík do zberných nádob
a zberných vriec na ukladanie komunálneho odpadu,
h) nechá staré vozidlo, vyradené z evidencie na verejnej ceste alebo na verejnom
priestranstve
3. Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) až d) ako aj za porušenie ustanovení tohto
nariadenia možno uložiť pokutu do výšky 165,96 €.
4. Za priestupok podla odseku 2 písm. e) až h) ako aj za porušenie ustanovení tohto
nariadenia možno uložiť pokutu do výšky 663,87 €.
5. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť na základe § 13, ods. 9, písm. a) zákona Č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pokutu do výšky 6 638 €.
6. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zák. Č. 372/1990 Zb. v platnom znení)

V.ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na tomto všeobecne zavaznom nariadení sa uznieslo zastupiteľstvo v Silickej Brezovej
uznesením Č. 1/2014 zo dňa 15.03. 2014

~~~
Alžbeta Sanislóová

starostka obce
I



edujúcich položkách prúdov odpadov sú uvedené odpady zo skupiny
f..::J:-::-..::!á:.ílyc;h odpadov (20 .... ), teda odpadov, ktoré sa týkajú obce Silická Brezová ako
:X;~'OC~CtJale aj odpady, ktoré obec v rámci zavedeného separovaného zberu môže zbierať,

alo by zaviesť ich zber.

Príloha č.1

Zoznam druhov odpadov separovaného zberu

. opotrebované batérie a akumulátory
1 12 O jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

16 06 01 N olovené batérie .
160602 N niklovo-kadmiové batérie
160603 N batérie obsahujúce ortuť
160604 O alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03
16 06 05 O iné batérie a akumulátory
2001 33 N batérie a akumulátory uvedené v 160601,160602 alebo 16 06 03 a

netriedené batérie akumulátory obsahujúce tieto batérie
2001 34 O batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

2. odpadové oleje
2001 26 N oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

3. opotrebované pneumatiky
1601 03 O opotrebované pneumatiky

4. odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov
15 01 05 O kompozitné obaly

5. elektronický šrot
160213 N

160214 O

160215 N

1602 16 N

2001 23 N
2001 35 N

2001 36 O

6. odpady z plastov
160119 O
170203 O
2001 39 O

7. odpady z ortuti
1601 08 N
160603 N
170901 N
2001 21 N

8. odpady z papiera
191201 O
2001 01 O

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02
09 až 16 02 12 (iba odpady zo spotrebnej elektroniky)
vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 1602 13
(iba odpady zo spotrebnej elektroniky)
nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

(iba odpady zo spotrebnej elektroniky)
časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 0215 (iba
odpady zo spotrebnej elektroniky)
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhl'ovodíky,
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21 a
20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti (iba odpady zo spotrebnej
elektroniky)
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20
01 23 a 20 01 35 (iba odpady zo spotrebnej elektroniky)

plasty
plasty
plasty z komunálnych odpadov

dielce obsahujúce ortuť
batérie obsahujúce ortuť
odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

papier a lepenka
papier a lepenka z komunálnych odpadov



11. biologicky rozložitel'né odpady
2001 01 O papier a lepenka z komunálnych odpadov
2001 08 O biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (mimo odpadu od

podnikatel'ských subjektov)
textílie
jedlé oleje a tuky (mimo odpadu od podnikateľských subjektov)
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
biologicky rozložiteľný odpad
odpad z trhovísk

9. odpady zo skla
16012 O
17 2 O

O
O

10. staré vozidlá
- nie sú

2001 11
200125
2001 38
200201
200302

O
O
O
O
O

12. odpadové obaly
150101 O
1501 02 O
1501 03 O
1501 04 O
1501 05 O
1501 06 O
150107 O
150109 O

sklo
sklo
sklo
sklo z komunálnych odpadov

obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov
obaly z dreva
obaly z kovu
kompozitné obaly
zmiešané obaly
obaly zo skla
obaly z textilu

13. odpady s obsahom PCB a kontaminované zariadenia
1601 09 N dielce obsahujúce PCB
170902 N odpady zo stavieb a demolácir obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály

obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné
zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB)

i

.-


