Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Brezovička

č. 2/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len poplatok)
Obec Brezovička v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 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 tento Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015(ďalej
len „VZN“), ktorý nahrádza Dodatok č. 1.
Mení sa::
II. Poplatok
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, pochádzajúcich od
fyzických osôb, a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
Obec určí zberný dvor na drobný stavebný odpad.
(1) Sadzba a určenie poplatku
A.

Sadzba paušálneho poplatku za komunálny odpad je stanovená:

a) 0,041 € v zmysle § 77 ods. 2 písm. a) za osobu – občana a kalendárny deň.
Pre poplatníka bez trvalého alebo prechodného pobytu, ktorý je vlastníkom stavby na bývanie
v obci Brezovička, je sadzba poplatku 5,00 € za kalendárny rok.
b) v zmysle § 77 ods. 2 písm. b) a c) - právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov obec
zavádza množstevný zber. Poplatok sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku
a objemu zbernej nádoby. Sadzba poplatku podľa objemu zbernej nádoby:
 0,025 € / 1 l pre kuka nádoby s objemom 110 l
 0,013 € / 1 l pre kontajner s objemom 1100 l
Poplatok obec vyrubí rozhodnutím za kalendárny rok.
B.

Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je:
 0,025 € - ak sa jedná o recyklovateľný odpad (zemina, asfalt, malta, tehly, betón,
obkladačky a pod.)
 0,075 € -ak sa jedná o nerecyklovateľný odpad (izolačný materiál a pod.)

Poplatok obec nevyrubí rozhodnutím. Poplatník zaplatí poplatok podľa objemu priamo pri
uložení odpadu na miesto určené starostom obce do pokladne Obecného úradu v Brezovičke.

(2) Zníženie alebo odpustenie dane
1.
Správca dane odpustí poplatok za komunálny odpad za obdobie, za ktoré poplatník
preukáže hodnoverným dokladom danú skutočnosť, že sa v zdaňovacom období nezdržiava
alebo nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní.
Doklad, ktorý odôvodňuje zníženie alebo odpustenie poplatku a na základe ktorého
poplatník preukáže skutočnosť je najmä:
 potvrdenie o práci v zahraničí od zamestnávateľa alebo agentúry / pracovná zmluva /
pracovné povolenie / doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý
pobyt v zahraničí (v úradnom jazyku-na vyžiadanie)
 potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody
 potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnej starostlivosti
 potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci
 potvrdenie o ubytovaní v školskom internáte
 čestné prehlásenie o nezdržiavaní sa v obci viac ako 90 dní.
2.
Správca dane poplatok odpustí osobe, o ktorej skonštatuje na základe miestneho
šetrenia, že sa v obci nezdržiava a nevedie s ňou žiadny kontakt.
III. Spoločné ustanovenia
(1) Vyrubenie a platenie dane
Správu miestnych daní a poplatku vykonáva obec B r e z o v i č k a.
Obec vyrubí daň a poplatok platobným výmerom. Splatnosť vyrubenej dane a poplatku
je stanovená jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru ak
výška sumy v rozhodnutí nepresahuje 25,- eur u fyzickej osoby a 200,- eur u právnickej osoby.
Ak jej výška presahuje stanovené sumy, suma sa rozdelí na 2 splátky, pričom splatnosť prvej
splátky je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a splatnosť druhej splátky je do
31.8. v kalendárnom roku. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená
v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
Obec nevyrubí daň nižšiu ako 3,00 eur.
Dane a poplatok je možné zaplatiť:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Brezovičke
b) bezhotovostným prevodom na účet v Prima banke, číslo: 3457368001/5600
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