
 

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2022 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014  z 15.12.2014 o miestnych daniach a o 

miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce 

Brekov 

 

 

VZN č.1/2014 sa mení a dopĺňa takto:  
 

 

III. časť – Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

 
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho 

ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

V obci je zavedený intervalový zber Zmiešaného komunálneho odpadu. Počet vývozov 

Zmiešaného komunálneho odpadu je plánovaný v dvojtýždňovom cykle, t. j. 26 vývozov za 

rok. 

 

Poplatok je určený ako súčin sadzby poplatku, diferencovaný podľa počtu osôb žijúcich 

v spoločnej domácnosti, a podľa počtu dní, v určenom období, počas ktorých bude mať 

poplatník, fyzická osoba, v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých 

nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať. 

 

Upravuje Bod 4)  

      Poplatník  na základe §80 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 

30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Ak požaduje zníženie alebo odpustenie 

poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie 

poplatku. 

       Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti 

v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď 

tieto nastali. 

 

Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

 

        Obec  na základe §82 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov vráti 

poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok    v 

priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti, preukáže splnenie podmienok 

na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom 

nariadení. 

       Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie 

podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec 

určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.  
 

§19 - sadzba poplatku sa  v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších zmien 

upravuje: 



 

 

Bod 1):  

• pre poplatníka – fyzickú osobu:  

 

➢ 0,04108 €/deň / osoba = 15,00 €/rok  

➢ 0,02739 €/deň / chalupári = 10,00 €/rok 

➢ 2,50 €/ jednorazové 120 litrové vrece s logom vývozcu 

➢ 1,20 €/ 10 litrové igelitové vrece s logom vývozcu na BR- kuchynský odpad 

➢ 50,00 €/ nálepka na nádobu / rok za každú nadpočetnú 110 l alebo 120 l nádobu 

v zmysle VZN č.1/2017 zo dňa 15.6.2017, §10 odst.4). VZN č. 1/2022 zo dňa 

16.12.2022. 

1 nádoba o objeme 110 alebo 120 litrov pre 1-5 osôb v rodinnom dome alebo byte,   

2 nádoby o objeme 110 alebo 120 litrov pre 6-12 osôb v rodinnom dome, byte, 

3 nádoby o objeme 110 alebo 120 litrov pre 13 a viac osôb v rodinnom dome, byte 

1 nádoba o objeme 1100 litrov pre podnikateľské subjekty, prevádzky MŠ, ZŠ). 

 

 

• Pre fyzické osoby- podnikateľov a právnické osoby, ktorí požiadajú o množstvový 

zber sa platí podľa frekvencie odvozov, sadzby, objemu zbernej nádoby v litroch  

a počtu zberných nádob ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu 

KO a to:  

➢ 0,020 €/ liter komunálneho odpadu  pri 110 l nádobe  

➢ 0,020 €/ liter komunálneho odpadu  pri 240 l nádobe 

➢ 0,015 €/liter komunálneho odpadu  pri 1100 l nádobe  

( frekvencia odvozu je v dvojtýždňovom cykle. )  

vývoz komunálneho odpadu pre veľkoobjemový kontajner na základe   požiadavky 

s následnou refundáciou nákladov. 

 

• Za nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi bez obsahu škodlivin vo výške  

0,020 € za kg pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Brekov trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce Brekov oprávnená užívať byt, 

nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou 

alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na 

podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, 

ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej 

„nehnuteľnosť“) - vývoz na základe požiadavky s následnou fakturáciou. 

 

BOD 2):  

 

Správca dane v súlade s § 82 ods.2 zákona o miestnych daniach 

 

• poplatok zníži o 50% za obdobie, za ktoré poplatník s trvalým alebo prechodným 

pobytom preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území 

obce 

• poplatok zníži o 40% poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba, ktorá k 1.1.2023 dovŕši 

vek 62 rokov.  



 

 

• od poplatku oslobodí: 

osoby, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí - je potrebné doložiť doklady 

preukazujúce nárok na oslobodenie / pracovné povolenie, povolenie k pobytu, pracovnú 

zmluvu, povolenie k pobytu, potvrdenie od zamestnávateľa víza, a iné./ 

 

 

IV. č a s ť  -  Záverečné ustanovenie §  21 
 

 (1) Na  tomto dodatku všeobecného záväzného nariadenia obce Brekov sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v  Brekove a to: 

 

Uznesením č. 5/8/2022 zo dňa 16.12.2022 

Na úradnej tabuli bolo VZN vyvesené: 

 - na pripomienkovanie: od 30.11.2022   do  15.12.2022 

 - na nadobudnutie platnosti: od 16.12.2022   do  31.12.2022 

 

(2) Dňom  účinnosti tohto VZN č. 1/2022 k všeobecnému  záväznému nariadeniu sa zrušujú 

dotknuté body Všeobecného  záväzného nariadenie obce Brekov č.1/2014 z 15.12.2014,                      

č. 6/2020 zo dňa 10.12.2020 a č. 7/2020 zo dňa 10.12.2020. 

 

Tento Dodatok všeobecného záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023. 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Radoslav Nemec  

               starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


