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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1) Mesto Brezno týmto nariadením ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ( ďalej len „poplatok“ ), určuje sadzbu poplatku, dĺžku obdobia, na ktoré sa
určuje poplatok, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, ohlasovaciu povinnosť, splatnosť
poplatku, zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehoty na uplatnenie zníženia alebo
odpustenia poplatku, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.
2) Poplatok sa ukladá za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
mesta Brezno ( ďalej len „mesto“ ).
3) Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok.
4) Správu poplatku vykonáva Mesto Brezno (ďalej len „správca dane“).
§2
Výklad niektorých pojmov
1) Komunálnymi odpadmi sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom
výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež
pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
2) Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na
ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, ako aj odpady z nehnuteľností
slúžiacich na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä
z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
3) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou v rozsahu jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby.

II. ČASŤ
§3
Poplatník a platiteľ poplatku
1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
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a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
mesta 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 mesta, okrem lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
"nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
mesta na účel podnikania.
(ďalej len „poplatník“)
2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane vyberá a za vybraný poplatok ručí
platiteľ poplatku, ktorým je
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 nedošlo k určeniu
zástupcu alebo správcu, správca dane určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu,
ktorý poplatok pre správcu dane vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto
(ďalej len „platiteľ“).
3) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok správcovi dane odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku správcovi dane ručí platiteľ.
4) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
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 oznámiť
správcovi dane pri plnení ohlasovacej povinnosti.
§4
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane niektorá zo skutočností uvedená v § 3 odsek 1
tohto nariadenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.
§5
Ohlásenie
1) 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 správcom dane, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených
údajov, ohlásiť mestu:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného

VZN – 15 /2008

4z7

pobytu (ďalej len "identifikačné údaje");
ak je poplatníkom osoba podľa § 3 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) tohto nariadenia, názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo ( IČO), počet odvozov v roku,
objem a počet nádob na odvoz komunálneho odpadu a stanovište nádoby (ulica a orientačné číslo)
na odvoz komunálneho odpadu. Ak poplatník súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku
podľa § 8 tohto nariadenia, doloží aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie
poplatku.
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 3 ods.4 tohto
nariadenia.
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 7 tohto nariadenia, spolu s ohlásením predloží aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje. V prípade odvozu komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu veľkoobjemovými kontajnermi poplatník doloží hmotnosť uloženého
odpadu dokladom o uložení odpadu, ktorý mu vydal prevádzkovateľ skládky. V prípade, že má
poplatník dohodu o ukladaní odpadu s Technickými službami mesta Brezna, doklad o uložení
odpadu za poplatníka doložia Technické služby.
2) Ohlásenie je poplatník podľa tohto nariadenia povinný podať na tlačivách, ktoré sú prílohou tohto
nariadenia, vždy ak došlo k zmene už ohlásených údajov.
3) Poplatník je oprávnený podať správcovi dane ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená.
§6
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku je 0,0497 eura (1,50 Sk) za osobu a kalendárny deň u poplatníkov uvedených v §
3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.
2) V jednotlivých častiach mesta na ul. Dvoriská, Hlboká, Hliník od autobusovej zastávky SAD,
Kôšikovo, Kozlovo, Kriváň, Jelšová, Krátka, Lúčky, Pestovateľská, Šiašovo, Zúbrik, a v iných
častiach tam, kde nechodí pravidelná linka odvozu odpadu je sadzba poplatku 0,0265 eura (0,80
Sk) za osobu a kalendárny deň u poplatníkov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.
3) Sadzba poplatku u poplatníkov uvedených v § 3 ods. 1 písm. b/ a c/ tohto nariadenia, u ktorých je
zavedený množstvový zber v zmysle platného VZN mesta Brezna o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi je:
a) u 110 litrových kuka nádob
b) u 1 100 litrových kontajnerov
c) u veľkoobjemových kontajnerov (VOK)

0,0331 eura (1 Sk)/liter
0,0082 eura (0,25 Sk)/liter
0,0697 eura (2,10 Sk)/kilogram

§7
Určenie poplatku
1) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka (ďalej len „určené obdobie“).
2) Poplatok na určené obdobie sa určuje ako:
a) súčin sadzby poplatku uvedenej v § 6 ods.1 a 2 tohto nariadenia a počtu kalendárnych dní
v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 3 ods.1 písm. a)
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nariadenia v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva
alebo je oprávnený ju užívať.
b) súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby podľa § 6 ods. 3 písm. a) a b)
nariadenia, ktorú poplatník uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a c) užíva v súlade so zavedeným
množstvovým zberom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
c) súčin sadzby podľa § 6 ods. 3 písm. c) a hmotnosti komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu, ktorú poplatník uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a c) užíva v súlade so zavedeným
množstvovým zberom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
§8
Zníženie a odpustenie poplatku
1) Správca dane poplatok zníži:
a) o 30% fyzickým osobám, ktoré sú poplatníkmi a sú staršie ako 62 rokov,
b) o 50% fyzickým osobám, ktoré sú poplatníkmi a sú študentmi SŠ, VŠ prechodne bývajúcimi
mimo mesta na základe potvrdenia o návšteve školy v inom meste, ktoré je poplatník povinný
dokladať každoročne počas celého štúdia. V prípade, že študent SŠ, VŠ navštevuje 1.ročník od
septembra kalendárneho roka a do septembra sa zdržiaval na trvalom pobyte, táto úľava sa
neposkytne.
c) o 30% fyzickým osobám, ktoré sú poplatníkmi a sú držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným
postihnutím. Nárok na zníženie doloží poplatník fotokópiou platného preukazu ZŤP, ZŤP/S.
d) o 50% fyzickým osobám, ktoré sú poplatníkmi a ktorí sa nezdržujú na trvalom pobyte v meste a
sú prechodne ubytovaní v inej obci na území SR.
2) Nárok na zníženie poplatku je poplatník povinný dokladovať do 31. januára kalendárneho roka.
Fyzické osoby, ktorým bude vydaný preukaz ZŤP, ZŤP/S po 31. januári, majú nárok na zníženie
poplatku až v nasledujúcom kalendárnom roku.
3) Správca dane poskytne poplatníkom uvedeným v ods. 1 len jeden druh zľavy.
4) Správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže:
a) že sa v určenom období dlhodobo, najmenej 6 mesiacov nasledujúcich po sebe zdržiava
alebo zdržiaval v zahraničí,
b) svoju neprítomnosť v meste z dôvodu výkonu trestu odňatia slobody.
5) Ako preukazné podklady správca dane určuje potvrdenie zamestnávateľa, školy, iných štátnych
orgánov, obecných úradov, ubytovacieho zariadenia a pod. preukazujúce neprítomnosť v SR, meste
z dôvodu zamestnania v inej obci. Skutočnosti oprávňujúce k odpusteniu poplatku poplatník doloží
spolu s tlačivom k ohlasovacej povinnosti do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť, pre ktorú
poplatník žiada poplatok odpustiť.
6) Správca dane neposkytne zníženie a odpustenie poplatku podľa tohto nariadenia v prípade, ak zistí,
že daňovník má nedoplatky na dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady, alebo zistí, že daňovník nemá priznanú niektorú z miestnych
daní.
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§9
Vyrubenie poplatku

1) Poplatok vyrubí správca dane platobným výmerom.
2) Ak správca dane sám alebo na základe ohlásenia podľa § 5 nariadenia zistí, že poplatok bol
poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu
výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, správca dane upraví výšku poplatku
v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
§ 10
Splatnosť poplatku
1) Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 3 ods.1 písm. a) je určená takto:
a) poplatok do 20 eur (600 Sk)je splatný naraz do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru.
b) poplatok nad 20 eur (600 Sk) je splatný v dvoch rovnakých splátkach:
I. splátka do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru;
II. splátka do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
.
2) Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 3 ods.1 písm. b) a c), kde sadzba poplatku v zmysle § 6
ods.3) písm. a) a b) je určená takto:
a) poplatok do 166 eur (5 000 Sk) je splatný naraz do 15 dní od právoplatnosti platobného
výmeru,
b) poplatok nad 166 eur (5 000 Sk) je splatný v dvoch rovnakých splátkach:
I. splátka do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru,
II. splátka do 30.septembra príslušného kalendárneho roka
3) Poplatok pre poplatníka podľa § 3 ods.1 písm. b) a c), kde je sadzba poplatku v zmysle § 6 ods.3
písm. c) je splatný naraz do 30 dní po uložení komunálneho odpadu.
4) Poplatok možno zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane
b) platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu u správcu dane
c) v hotovosti do pokladne správcu dane
§ 11
Správa poplatku
1) Výnos z poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tomuto poplatku
sú príjmom rozpočtu správcu dane.
2) V konaní vo veciach poplatku sa postupuje podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
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III. ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12
Spoločné ustanovenia
V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmto nariadením, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
§ 13
Záverečné ustanovenia
Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady č. VZN-6/2007.
§ 14
Účinnosť nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

Príloha č. 1 k č. VZN-15/2008

M

E S T O

B

R E

Z N O

Mestský úrad Brezno – Nám. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

Fyzická osoba

Evidenčné číslo: .........................
(vyplní mestský úrad)

(§ 3 ods. 1 písm.a) nariadenia)

Ohlásenie
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 3 ods.1 písm. a)
Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. VZN-15/2008 (ďalej len “nariadenie”).
Fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
mesta 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 mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť “).
Meno a priezvisko poplatníka :

1.

Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

č. bytu:_____

Adresa prechodného pobytu:

č. bytu: _____

Počet kalendárnych dní

Identifikačné údaje iných osôb na rovnakej adrese, za ktoré sa plnia povinnosti poplatníka podľa
§ 3 ods.4 nariadenia :
Meno a priezvisko

dátum narodenia

počet kalendárnych dní na trvalom, prechod.pobyte
resp. počet kalendárnych dní počas ktorých sa
nehnuteľnosť užíva

2.
3.
4.
5.
6.

v prípade potreby ďaľšie osoby dopíšte na prílohu

Dátum:

Podpis poplatníka:

Poplatník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody,
ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

Príloha č. 2 k č. VZN- 15/2008

M

E S T O

B

R E

Z N O

Mestský úrad Brezno – Nám. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

Právnická osoba

Evidenčné číslo: .........................
(vyplní mestský úrad)

(§ 3 ods. 1 písm.b) nariadenia)

Ohlásenie
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 3 ods.1 písm. b)
Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. VZN-15/2008 (ďalej len “nariadenie”).
Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
mesta na iný účel ako na podnikanie.
Názov alebo obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Identifikačné číslo (IČO) :
Počet nádob 110 L

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

Počet odvozov v roku

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

Stanovište nádoby, (nádob) ulica
Počet nádob 1 100 L

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

Počet odvozov v roku

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

Stanovište nádoby, (nádob) ulica
Počet veľkoobjemových kontajnerov VOK

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

Počet odvozov v roku

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

Stanovište VOK-u, ulica

Dátum:

Podpis poplatníka:

Telefón:
Poplatník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody,
ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

Príloha č. 3 k č. VZN- 15/2008

M

E S T O

B

R E

Z N O

Mestský úrad Brezno – Nám. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

Podnikateľ

Evidenčné číslo: .........................
(vyplní mestský úrad)

(§ 3 ods. 1 písm. c) nariadenia)

Ohlásenie
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 3 ods.1 písm. c)
Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. VZN-15/2008 (ďalej len “nariadenie”).
Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta
na účel podnikania.
Názov alebo obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Identifikačné číslo (IČO):
Počet nádob 110 L

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

Počet odvozov v roku

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

Stanovište nádoby, (nádob) ulica
Počet nádob 1 100 L

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

Počet odvozov v roku

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

Stanovište nádoby, (nádob) ulica
Počet veľkoobjemových kontajnerov VOK

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

Počet odvozov v roku

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

Stanovište VOK-u, ulica

Dátum:

Podpis poplatníka:

Telefón:
Poplatník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za
prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

