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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 všeobecne záväzným nariadením ukladá miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len „poplatok“) a ustanovuje:
- sadzby poplatku,
- podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti,
- podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti
- podklady, ktoré má poplatník preukázať pri znížení alebo odpustení poplatku
- 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) Správu poplatku vykonáva Mesto Brezno (ďalej len „správca dane“).

II. ČASŤ
§2
Poplatník a platiteľ poplatku
1) 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,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto
(ďalej len „platiteľ“).
§3
Oznamovacia povinnosť
1) Oznamovaciu povinnosť má poplatník:
- ktorý nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva,
- ktorý začne užívať nehnuteľnosť,
- ktorý sa prihlásil na trvalý alebo prechodný pobyt v meste,
- ktorý si zmení trvalý pobyt v rámci mesta, alebo inej obce a pod.,
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2) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu
- vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti
- zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali
- zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia do 30 dní odo dňa, zániku
poplatkovej povinnosti
§4
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku pre fyzické osoby je 0,0576 EUR za osobu a kalendárny deň.
2) Sadzba poplatku pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, u ktorých je zavedený
množstvový zber, sa ustanovuje takto:
a) pri 70, 110 a 1100 litrovej zbernej nádobe
b) pri veľkoobjemovom kontajneri (VOK)

0,0126 EUR / 1 liter odpadu
0,1058 EUR / 1 kilogram odpadu

§5
Určenie poplatku
1) Poplatok sa určuje na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok (ďalej len „určené
obdobie“).
2) Poplatok na určené obdobie sa určuje pre fyzické osoby nasledovne ako :
súčin sadzby poplatku uvedeného v § 4 ods. 1 tohto nariadenia a počtu kalendárnych dní
v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník (fyzická osoba) v meste trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju
užívať,
3) U právnických osôb a podnikateľov sa určuje poplatok na určené obdobie ako:
a) súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby podľa § 4 ods. 2 písm. a)
tohto nariadenia, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným množstvovým zberom
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
b) súčin sadzby podľa § 4 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia a hmotnosti komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu v zbernej nádobe, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
množstvovým zberom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
4) Poplatok za odberné miesto sa nevyrubí právnickej osobe a podnikateľovi, ktorý má uzavretú
zmluvu o nájme nebytových priestorov s vlastníkom nehnuteľnosti alebo dohodu o používaní
zbernej nádoby v zdaňovacom období. Podmienkou na nevyrubenie poplatku je predloženie
kópie tejto zmluvy alebo dohody s nájomcom. Nájomca musí byť uvedený v zozname
právnických osôb a podnikateľov, ktorý predkladá prenajímateľ správcovi dane.
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§6
Splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku

1) Správca poplatku stanovuje platenie poplatku v dvoch splátkach.
2) Poplatok možno zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov :
a)
b)
c)
d)

bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane,
vkladom na účet správcu dane,
v hotovosti do pokladne správcu dane pri platbách do 300 EUR,
platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu v pokladni správcu dane
§7
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

1) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie nasledovných podmienok na
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti v lehote podľa § 3 ods. 2 tohto nariadenia :
- doloží rozhodnutie o vklade nehnuteľnosti na inú osobu,
- doloží neužívanie nehnuteľnosti dokladom o zrušení nájmu k nehnuteľnosti,
- doloží doklad o prihlásení sa na trvalý pobyt mimo mesta Brezno,
- doloží doklad o odhlásení sa z prechodného pobytu v meste Brezno,
- doloží doklad o ukončení podnikateľskej činnosti na území mesta Brezno,
- doloží doklad o zrušení prevádzky na území mesta Brezno,
- doloží doklad o ukončení činnosti PO nezaloženej na podnikanie na území mesta Brezno,
najneskôr do 30 dní od zmeny, ktorá má za následok vrátenie poplatku alebo je pomernej časti.
2) Mesto poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník mestu
preukáže na základe nasledovných podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta takto :
a) poplatníkovi z dôvodu štúdia na strednej škole, vysokej škole, prípadne inej škole a je
ubytovaný mimo mesta, na základe potvrdenia o štúdiu v inom meste, ktoré je poplatník
povinný dokladať každoročne počas celého štúdia. Poplatník je povinný doložiť aj
potvrdenie o ubytovaní s uvedením skutočného počtu dní, počas ktorých sa zdržiava mimo
územia mesta Brezno.
b) poplatníkovi, ktorý je prechodne ubytovaný v inej obci na území Slovenskej republiky
z dôvodu zamestnania. Nárok na zníženie poplatník preukáže potvrdením od
zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období
vykonáva prácu mimo mesta, vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste
výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná
zmluva, úhrada nájmu za ubytovanie a pod.). V potvrdení o ubytovaní musí byť uvedený
skutočný počet dní, počas ktorých sa zdržiava mimo územia mesta Brezno.
c) poplatníkovi, ktorý je prihlásený k prechodnému pobytu v inej obci na území
Slovenskej republiky. Nárok na zníženie poplatník preukáže potvrdením o prechodnom
pobyte na príslušné zdaňovacie obdobie, s uvedením skutočného počtu dní, počas ktorých sa
zdržiava na prechodnom pobyte.
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3) Odpustenie poplatku
a) Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa v zdaňovacom
období viac ako 90 dní nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta a to z dôvodu :
- poplatník je bývajúci, študujúci, pracujúci v zahraničí
- poplatník je vo výkone trestu odňatia slobody prípadne vo výkone väzby
- poplatník bol umiestnený v zariadení sociálnych služieb
b) Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že v zdaňovacom
období viac ako 90 dní bol umiestnený v zariadení sociálnych služieb a zdravotníckom
zariadení.
Rok vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje
nárok na odpustenie poplatku. Hodnoverným dokladom je najmä potvrdenie zamestnávateľa
zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala
prácu v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa v Slovenskej republike o výkone práce
poplatníka v zahraničí, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie vecne príslušného úradu
o pobyte v zahraničí (rezidentské povolenie, úrad prihlasovania obyvateľstva), potvrdenie
sociálneho a zdravotníckeho zariadenia a pod.. V prípade, že doklad nie je vyhotovený
v štátnom jazyku alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť voľný preklad.
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
4) Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku podľa § 7 ods. 2 písm. a),b),c) tohto
nariadenia najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku skutočností oprávňujúcich na zníženie poplatku
pre príslušné zdaňovacie obdobie a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, zníženie
poplatku za toto zdaňovacie obdobie sa neposkytne. Doklad nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením.
§8
Správa poplatku
1) Správu poplatku na území mesta vykonáva Mesto Brezno.
2) V konaní vo veciach poplatku sa postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§9
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.
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§ 10
Záverečné ustanovenia

Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady č. VZN - 8/2009.
§ 11
Účinnosť nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.

.

