Obec Bruty v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 83 zákona NR SR číslo 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 s účinnosťou od 1. januára 2017
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRUTY
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
číslo: 3/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bruty na základe § 11 ods. 4 písm. d/ a e/ zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozhodlo v zmysle desiatej časti
zákona SNR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov /ďalej ako zákon č. 582/2004 Z.z./
o podmienkach určovania a vyberania poplatku na území obce Bruty počnúc dňom
1. januára 2017.
§1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie sa pri vymedzení poplatníka, platiteľa poplatku a sadzbu poplatku a riadi
ustanoveniami desiatej časti zákona č. 582/2004 Z.z. a to ustanoveniami § 77 a § 79 tohto
zákona.
§2
Základné ustanovenia
1. Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad / ďalej ako poplatok/
ukladá obec a je príjmom jej rozpočtu.
2. Definícia a vymedzenie pojmov komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu,
pôvodcu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je predmetom osobitného
Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.
§3
Sadzba poplatku, platenie poplatku a určenie poplatku
1. Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad je ustanovená za osobu a kalendárny deň vo
výške 0,0357 € za osobu a kalendárny deň , t.j. 0,0357 x 365 = 13,- € / osoba/rok
2. Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je 0,045 €/ kg.

3. Poplatok za zmesový komunálny odpad sa vyrubuje poplatníkovi rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie, ktoré je spravidla jeden kalendárny rok, a poplatník ho na účet obce
uhrádza poštovou poukážkou, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v hotovosti
v pokladni správcu dane.
4. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak správca
dane v rozhodnutí neurčí splátky poplatku a inú lehotu splatnosti.
5. Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti poverenému
zamestnancovi obce za skutočne odevzdané množství drobného stavebného odpadu.
6. Pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba sa výške poplatku v zdaňovacom období určí ako
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období počas ktorých má alebo
bude mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ak nie je prihlásený na trvalý
či prechodný pobyt, počas ktorých užíva alebo oprávnená užívať nehnuteľnosť na území
obce.
7. Pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. c/ zákona č. 582/2004 Z.z. sa výška poplatku
v zdaňovacom období sa určí ako súčin sadzby poplatku z, počtu kalendárnych dní
a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet priemerného
počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú
v obci aj trvalý aj prechodný pobyt, vynásobený s koeficientom 1,0 ustanoveným obcou / § 79
ods. 4 písm. a/ zákona č. 582/2004 Z.z./
§4
Vrátenie poplatku
Obec zaplatený poplatok alebo jeho pomernú časť vráti tomu poplatníkovi, ktorý v lehote
stanovenej zákonom hodnoverným spôsobom preukáže, že mu v priebehu zdaňovacieho obdobia
v zmysle zákona zanikla povinnosť platiť poplatok. Podmienkou vrátenie poplatku je, že
poplatník nie je daňovým dlžníkom obce. Dokladom potvrdzujúcim zánik povinnosti platiť
poplatok je doklad o zániku skutočnosti a podmienok, uvedených v § 77 ods. 2 zákona
o miestnych daniach.
§5
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec vyrubený poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník hodnoverne
preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na
území obce.
2. Obec v zdaňovacom období poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi
dane preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
Poplatník ku žiadosti priloží doklad o období a presnom počte dní, počas ktorých sa
nezdržiaval na území obce. Príslušným dokladom je pracovná zmluva alebo potvrdenie

3.
4.

5.
6.

zamestnávateľa / pracovná agentúra/ o výkone práce v zahraničí alebo mimo obce
v priebehu zdaňovacieho obdobia spolu s potvrdením zamestnávateľa o počte
odpracovaných dní v zdaňovacom období a potvrdením o ubytovaní v mieste výkonu
práce, potvrdenie o štúdiu mimo obce spojené s ubytovaním a s potvrdením ubytovacieho
zariadenia alebo prenajímateľa o období poplatku za ubytovanie, resp. prenájom.
Pri prechodnom pobyte poplatníka v inej obci je dokladom potvrdenie obce
o prechodnom pobyte a potvrdenie o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa
poplatník zdržiaval v obci prechodného pobytu. Ak je poplatníkom občan s prechodným
pobytom v obci Bruty, doklady predchádzajúcej vety predloží z obce trvalého pobytu.
Na základe predložených dokladov podľa predchádzajúceho obdobia správca poplatku
zníži ročnú sumu poplatku o rozdiel medzi pôvodne vyrubeným poplatkom
a prepočítanou čiastkou poplatku.
Ak poplatník jednoznačne a hodnoverne preukáže, že sa nezdržiaval na území obce počas
celého zdaňovacieho obdobia z dôvodu pobytu v zahraničí, výkonu trestu odňatia
slobody, obec poplatok odpustí. Príslušným dokladom sú doklady a potvrdenia uvedené
v bode 2.
Osoby počas hospitalizácie v zdravotníckych zariadeniach a počas pobytu v zariadeniach
sociálnych služieb s celodennou starostlivosťou nie sú poplatníkom poplatku. Za toto
obdobie správca poplatku vyrubený poplatok poplatníkovi na základe jeho žiadosti
odpustí.
Poplatník svoju písomnú žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku zašle správcovi
dane spolu s aktuálnymi dokladmi, ktoré potvrdzujú odôvodnenosť žiadosti, najneskôr do
konca zdaňovacieho obdobia.
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§6
Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo obce Bruty sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o poplatku
za komunálne a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 08.12.2016, uznesením číslo
105/08122016
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné
odpady č. 1/2015 zo dňa 11.12.2014 číslo uznesenia 12/11122014.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
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