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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Č. 8/2012 
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ 

STAVEBNÉ ODPADY NA ROK  2013 
***************************************************** 

 
 
           Obecné  zastupiteľstvo v  Bernolákove  podľa  §  11  ods.  4  písm.  d)  a  §  6  zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v znení  
neskorších  predpisov  na  svojom  zasadnutí  dňa 11.12.2012 r o z h o d l o , že v  súlade  so zákonom č. 582/2004  Z. z.  o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ zavádza s 
účinnosťou od 1. januára 2013 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013. 
 

Článok I. 
Predmet poplatku 

 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné  stavebné  odpady  (ďalej  len poplatok) sa platí za komunálne odpady okrem 
elektroodpadov a biologicky rozložiteľného  kuchynského  a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 
obce. 
 

Článok II. 
Platiteľ a poplatník 

 
1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je: 
 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt  alebo prechodný pobyt  alebo ktorá je na území obce 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 obce 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 obce na iný účel ako na podnikanie,  
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 
 
2) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods. 1, ak na 
jeho základe: 
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,  
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,  
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,  
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom 
nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník,  
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci 
výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 
  
3) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí: 
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 správca,  alebo zástupca súhlasí; ak nedošlo k 
určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie. 
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len platiteľ). 
 
4) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 
 



  

5) Ak viacero poplatníkov podľa ods. 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 obci. 
 
6) Platiteľom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá realizuje platbu poplatku. 
 
7) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 1) a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.  
 

Článok III. 
Sadzba a určenie poplatku 

 
Na  základe váhového  a objemového prepočtu  vzniknutého  komunálneho  odpadu  a drobného  stavebného odpadu z predchádzajúcich 
období v súlade so zákonnou sadzbou je poplatok pri zapojení sa do systému zberu prepočítaný   na kalendárny rok nasledovne : 
 
 
1) Fyzické osoby – rodinný dom, bytové hospodárstvo, nehnuteľnosť na individuálnu rekreáciu 
                                                                                                                                   Poplatok 
A)  nádoba s objemom 110 alebo 120 l                                                                   rok 2013 
 
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)                                               60  € 
 
- s cyklom vývozu 104 vývozov za rok (vývoz 2 x za týždeň)                                     120  € 
 
- s cyklom vývozu 26 vývozov za rok  (dvojtýždňový vývoz)                                       32  €    
 
- s cyklom vývozu 26 vývozov za rok  (dvojtýždňový vývoz)                                       18  € 
  pre  záhrady  a  stavby  na  individuálnu  rekreáciu  mimo 
  záhradkárskych osád 
 
B) nádoba  s objemom 140 l 
 
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)                                               70  €  
 
C) nádoba s objemom  240 l  
 
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)                                             120  € 
 
D) nádoba s objemom 1100 l 
 
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)                                             577  € 
******************************************************************************* 
2) Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia  
  
A) nádoba s objemom  110 alebo 120 l 
  
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)                                               80  €  
 
B) nádoba s  objemom 140 l 
 
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)                                               93  € 
 
C) nádoba s objemom 240 l 
 
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)                                             160  € 
 
D) nádoba s objemom 1100 l 
 
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)                                             720  € 
*************************************************************************** 
 



  

- individuálna rekreácia – záhradkárske osady – podľa                    Podľa ceny účtovanej vývozcom 
   platného VZN Obce Bernolákovo o zbere, preprave                     za veľkoobjemové   kontajnery  
   a zneškodňovaní  komunálneho a drobného stavebného               alebo za záhradku        18 € 
   odpadu                                                                                                                                                                                                                                       

Článok IV. 
Oznamovacia povinnosť 

 
1) Poplatník je povinný  oznámiť obci  vznik  poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 
a) uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia,  adresu trvalého pobytu,  adresu  prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje), 
v prípade určeného zástupcu  podľa Čl. II. ods.  5  aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti . Ak je poplatníkom osoba  podľa 
Čl. II. ods. l písm. b) alebo písm. c), uviesť názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo mies to podnikania 
a IČO,  
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 
c) ak  požaduje  zníženie alebo odpustenie  poplatku  podľa Čl. VIII.,  predložiť  aj  doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie 
poplatku, 
d) zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo 
dňa, kedy tieto nastali. 
 

Článok V. 
Platenie poplatku 

Poplatok sa platí : 
- v hotovosti platba do pokladne OcÚ, alebo 
- bankovým prevodom na účet OcÚ v peňažnom ústave, alebo  
- poštovou zloženkou. 
Po uhradení poplatku si poplatník prevezme na OcÚ nálepku na smetnú nádobu. 
  

Článok VI. 
Vrátenie poplatku 

 
Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia  
dodatočného  platobného  výmeru  alebo  odo dňa  zistenia  tejto skutočnosti,  najneskôr však do 60 dní  od  skončenia obdobia, za ktoré 
bol poplatok uhradený. 

Článok VII. 
Správa poplatku 

Správu poplatku vykonáva obec. 
Článok VIII. 

Úľavy a zníženia 
1) Obec poplatok zníži  alebo odpustí iba za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava , 
alebo zdržiaval mimo Obce Bernolákovo viac ako 90 dní a to príslušným potvrdením : 
a) potvrdenie o pobyte na území iného štátu, pracovné povolenie, pracovná zmluva 
b) potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove, ubytovni, zdravotníckom zariadení 
c) potvrdenie o zapojení sa do systému zberu v inej obci 
2) Obec môže na zmiernenie  alebo  odstránenie  tvrdosti zákona v jednotlivých  prípadoch na základe podanej žiadosti poplatky znížiť 
alebo odpustiť, ako napríklad v prípadoch: viacdetných  rodín,  dôchodcov, maloletých detí, dlhodobého  pobytu v nemocnici, občanov v 
hmotnej núdzi a pod. 

Článok IX. 
Sankcie 

Pokuty a sankčné úroky budú uložené v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.z.. o správe daní (Správny poriadok) . 
 

Článok X. 
Zrušovacie ustanovenia 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť VZN č.7/2011  zo dňa 6.12.2011. 
 

Článok XI. 
Účinnosť 

Toto  Všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v  Bernolákove dňa  11.12. 2012  
Uznesením  č. 15/3/2012 a nadobúda účinnosť dňa 1.1. 2013. 
 
V Bernolákove, 11.12.2012                                          
                                                                                                 Ing. Ľubomír P o ó r 
                                                                                                            starosta obce 
  


