
 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BZENICA O MIESTNYCH 
DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A 

DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY. 
 

Č. 3/2013 
 

Obec Bzenica v súlade s ustanovením §-u 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   v y d á v a    toto všeobecne 
záväzné nariadenie (ďalej len VZN): 
 

Úvodné ustanovenie 
§ 1 

 
(1) Obecné zastupiteľstvo v Bzenici podľa §-u 11 ods. 4, písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o,  že v nadväznosti na § 98 zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné 
odpady   z a v á d z a   s účinnosťou od 1. januára 2014: 

a) daň z nehnuteľností 
b) daň za psa 
c) daň za užívanie verejného priestranstva 

 
(2) Obecné zastupiteľstvo v Bzenici podľa §-u 11, ods. 4, písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o,  že v nadväznosti na § 98 zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady   z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2014: 

a) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Článok I 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Článok I/1 
Daň z pozemkov 

 
§ 2 

Základ dane 
 

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, 
ovocné sady a trvalé trávne porasty (§6 ods. 1 pís. a) zákona č. 582/2004 Z.z.) je hodnota 
pozemku bez porastov  určená vynásobením výmery pozemkov v m2  a hodnoty pôdy uvedenej v 
prílohe č. 1 zákona č. 465/2008 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. Hodnota za 1 m2 ornej pôdy , chmeľnice, vinice a ovocného sadu 
podľa prílohy č. 1 zákona č. 465/2008 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady je v obci Bzenica v katastrálnom území (ďalej len k. ú.) Bukovina 
0,2569 euro (7,74 Sk)a v k. ú. Bzenica 0,4919 euro (14,82 Sk). Hodnota za 1 m2 trvalého trávne 
porastu podľa prílohy č. 1 zák. č. 465/2008 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v obci Bzenica v k. ú. Bukovina 0,0707 euro (2,30 
Sk) a v k. ú. Bzenica 0,0763 (2,13 Sk). 

(2) Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v 
m2 pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 6, ods. 1 písm. d zákona č. 
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582/2004 Z.z.) je 0,0505 euro , (§ 7, ods. 4 zák. č. 582/2004 Z.z.) pre KUPPS Bzenica a 0,0567 euro  
pre Lesy SR a Urbár Bukovina .Ceny pozemkov sú určené na základe znaleckých posudkov 
vypracovaných Národným lesníckym centrom – znalecká organizácia Zvolen. Výmeru 
hospodárskych lesov vedených v Lesnom hospodárskom pláne daňovníkovi potvrdí Obvodný lesný 
úrad. 

 
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, 

stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v 
m2 a hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zák. č. 465/2008 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Hodnota za 1 m2 
záhrad, zastavaných plôch, nádvorí a ostatných plôch s výnimkou stavebných pozemkov podľa 
prílohy č. 2 zák. č. 465/2008 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady je v obci Bzenica 1,32 euro (40,- Sk). Hodnota za 1 m2 stavebného 
pozemku podľa prílohy č. 2 zák. č. 465/2008 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v obci Bzenica 13,27 euro (400,- Sk). 

 
§ 3 

Sadzba dane 
 

(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,25% okrem lesných 
pozemkov nachádzajúcich sa v k.u. Bukovina, pre ktoré  je sadzba 1,25% . 

 
Článok I/2 

Daň zo stavieb 
§ 4 

Základ dane 
 

(1) Základ dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2  aj za načatý m2 zastavanej 
plochy. 

     Sadzba dane 
 

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v §-e 4, ods. 1 tohto VZN sa v celej obci zvyšuje 
(§12, ods. 2 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto: 

a) 0,033 (1,- Sk) za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 
b) 0,16 euro (5,- Sk) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu, 
c) 0,19 euro (6,- Sk) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a 

stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 
d) 0,33 euro (10,- Sk) za priemyselné stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu 

okrem stavieb na skladovanie a vlastnú administratívu, 
e) 0,66 euro (20,- Sk) za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu, 
f) 0,09 euro (3,- Sk) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až e) 

 
(3) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v §-e 4, ods. 2 tohto VZN sa zvyšuje pri 

viacpodlažných stavbách o 0,02 euro (0,75 Sk) za každý aj načatý m2 zastavanej plochy za každé 
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12, ods. 3 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). 
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Článok I/3 
Daň z bytov 

§ 5 
Základ dane 

 
Základom  dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru za 

každý aj načatý m2. 
Sadzba dane 

 
Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 € (1,- Sk) za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu 
a nebytového priestoru (§ 16 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.) 
 

Článok I/4 
§ 6 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 

(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17, ods. 2 
zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady) na : 
 pozemky, na ktorých sú cintoríny, 
 pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk. 
 Lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej 

ťažby (prvej prebierky). 
 

(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov 
(§ 17, ods. 3 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady) takto: 
 50% z daňovej povinnosti na stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu 

rozsiahlej rekonštrukcie, maximálne však na dva roky od vydania právoplatného stavebného 
povolenia. 

 
(3) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov (§ 17, ods. 3 

zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady) takto: 
 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty, ktorých vlastníkmi sú občania s ťažkým 

zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, 
alebo občania s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé 
bývanie, 

 50% z daňovej povinnosti z garáží vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo občania s ťažkým 
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na 
ich dopravu. 

 
(4) Oslobodenie od dane podľa §-u 6, ods. 2  bude správcom dane poskytnuté po predložení 

právoplatného stavebného povolenia na rekonštrukciu stavby alebo bytu. 
 
(5) Zníženie dane podľa §-u 6, ods. 3 poskytne správca dane po predložení najmä 

nasledovných podkladov: 
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o vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy 
o posúdenie zdravotného stavu obyvateľov (preukaz ZŤP, ZŤP-S a pod.) 

Poverený zamestnanec obce je oprávnený požadovať predloženie ďalších podkladov, na 
základe ktorých bude možné nepochybne a jednoznačne posudzovať žiadosti a rozhodnúť vo veci. 

 
(6) Nárok na oslobodenie alebo zníženie dane zaniká dňom, keď daňovník prestal spĺňať 

podmienky uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení. 
 

Článok I/5 
§ 7 

Platenie dane 
 

(1) Vyrubená daň z nehnuteľností, ktorej výška nepresahuje 33,19 euro (1 000,- Sk) je 
splatná do 30.4.2014. 

 
(2) Vyrubená daň z nehnuteľností, ktorej výška presahuje 33,19 euro (1 000,- Sk) je splatná 

v štyroch rovnakých splátkach, prvá splátka dane je splatná do 30. apríla 2014, druhá splátka do 30. 
júna 2014, tretia splátka do 30. septembra 2014 a štvrtá splátka do 30. novembra 2014. 

 
(3) Vlastník nehnuteľností, ktorý v priebehu roka 2014 vydraží nehnuteľnosť, ktorá je 

predmetom dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane za rok 2014 začínajúc mesiacom 
nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.. 

 
Článok I/7 

§ 8 
Spoločné ustanovenia 

 
(1) Daňovníci sú povinní do 30 dní po dni, keď udalosť nastala alebo úkon nadobudol 

účinnosť správcovi dane oznámiť všetky skutočnosti rozhodné pre vznik alebo zánik daňovej 
povinnosti (§ 18, ods. 3 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady). Ak nebudú splnené povinnosti uvedené zhora, 
správca dane uloží pokutu. V každom konkrétnom prípade o výške pokuty rozhoduje starosta obce 
Bzenica v zmysle zákona 563/2009 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných 
orgánov v znení neskorších predpisov. Pri rozhodovaní o výške pokuty môžu byť brané do úvahy 
nasledovné kritériá: 
 ospravedlniteľnosť nepredloženia daňového priznania, 
 snaha o súčinnosť so správcom dane, 
 objektívna zdôvodniteľnosť. 

Správca dane pritom prihliada aj na dôvody uvedené v ustanovení §-u 35 zák. SNR č. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov. 

 
Článok II 

DAŇ ZA PSA 
Článok II/1 

§ 9 
Predmet dane 

 
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo 

právnickou osobou. 
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(2) Predmetom dane za psa nie je : 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
b) pes umiestnený v útulku zvierat, 
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní, alebo používa občan s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 
 

§ 10 
Daňovník 

 
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

a) vlastníkom psa alebo 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 
 

§ 11 
Základ dane 

 
Základom dane je počet psov. 
 

§ 12 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane sa určuje nasledovne: 

 0,33 euro (10,- Sk) ročne za jedného chovaného psa na území obce Bzenica.  
 

 
 

Článok II/2 
§ 13 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom daňovník nadobudol psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov a zaniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

 
Článok II/3 

§ 14 
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť na tlačive obecného úradu (príloha č. 1) vznik 

daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť 
daň na zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, 
v ktorom vznikla daňová povinnosť. 

 
(2) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú 
časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 
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(3) Daň za psa správca dane v roku 2014 vyrubí platobným výmerom. Daň je splatná k 
30.4.2014. 

 
Článok III 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
Článok III/1 

§ 15 
Predmet dane 

 
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva. 
 
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky zapísané 

v katastri nehnuteľností na LV obce ako parcely KN-C, príp. KN-E, alebo neknihované parcely, 
ktoré sú vo vlastníctve obce. 

 
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 

slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, 
skládky materiálu, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, trvalé parkovanie motorových 
a nemotorových vozidiel, umiestnenie skládky materiálu a pod. mimo stráženého parkoviska. 

 
§ 16 

Daňovník 
 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
 

§ 17 
Základ dane 

 
Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.  
 

§ 18 
Sadzba dane 

 
Sadzba sa určuje nasledovne: 

a) Verejné priestranstvá - spevnené plochy 
- Prenosné stánky (Unimo bunky, altánky a pod.) - do výmery 5 m2  1,99 euro (60,- Sk)/deň 
 - o výmere nad 5 m2  2,32 euro (70,- Sk)/deň 
- Ostatné prípady užívania verejného priestranstva za 1 m2  0,06 euro ( 2,- Sk)/deň 

b) Verejné priestranstvá - nespevnené plochy na celom území obce za 1 m2  0,03 euro ( 1,- Sk)/deň 
c) Parkovanie na verejných priestranstvách – 1 obsadené miesto 1,59 euro (48,- Sk)/deň 
 

 
Článok III/2 

§ 19 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
(1) Daňová povinnosť vzniká dátumom uvedeným v písomnej žiadosti, resp. ústnym 

oznámením daňovníka o zabratí verejného priestranstva. Užívanie verejného priestranstva musí byť 
vopred odsúhlasené so správcom dane. 



 7

 
(2) Daňová povinnosť zaniká dňom , keď je verejné priestranstvo uvoľnené a uvedené do 

pôvodného stavu. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 
oznámi správcovi dane najneskôr 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 
pomernú časť dane za zostávajúce obdobie, za ktoré bola daň zaplatená. 

 
Článok III/3 

§ 20 
Platenie dane 

 
(1) Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná najneskôr do 10 dní od uvoľnenia 

verejného priestranstva v hotovosti u správcu dane. 
(2) Pri užívaní verejného priestranstva dlhšie ako 30 dní je daň splatná vždy do 14 dní 

nasledujúceho mesiaca v hotovosti u správcu dane alebo príkazom na úhradu na účet 8424422/0200, 
ak nie je v zmluve o prenájme priestranstva dohodnuté inak. 
 

Článok III/4 
§ 21 

Oslobodenie od dane 
 

Oslobodenie od dane sa vzťahuje na kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom 
priestranstve bez vstupného alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne, športové a 
verejnoprospešné účely. 

V súlade s §-om 36 zákona č. 582/2004 Z. z. Obecné zastupiteľstvo môže individuálne 
rozhodnúť o znížení výšky dane za používanie verejných priestranstiev na základe žiadosti 
daňovníka. 

 
Článok IV 

 
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

Článok IV/1 
§ 22 

Záväznosť nariadenia 
 

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce 
 

(2) Toto nariadenie je záväzné pre pôvodcu : 
 

a) fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, 
b) právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, pri činnosti ktorej vzniká komunálny 

odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce, 
určenú na podnikanie,         

c) fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, 
nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, 
ako záhrada, byt alebo nebytový priestor. 
 

§ 23 
Základné pojmy 

 



 8

(1) Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa držiteľ     
zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný 
sa jej zbaviť. 

(2) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti 
fyzických osôb a odpady podobného  charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo 
fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných 
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov 
a cintorínov. 

(3) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť 
ako samostatný druh odpadu. 

(4) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou vzniká odpad, alebo ten kto vykonáva 
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia 
týchto odpadov. 

(5) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej 
sa odpad nachádza. 

(6) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním. 
(7) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich 

prepravy. 
§ 24 

                                 Separovane zbierané zložky komunálneho odpadu 
 

(1) Pôvodca odpadu uvedený v §-e 23 je povinný z komunálnych odpadov vznikajúcich pri 
jeho činnosti vytriediť tieto zložky: zberový papier a lepenka, sklo, plasty, železné a neželezné kovy, 
žiarivky, batérie a akumulátory.  

(2) Pre zhromažďovanie separovane vytriedených zložiek komunálneho odpadu sú určené 
tieto zberné systémy: 
a)   farebné polyetylénové vrecia na vytriedené zložky – papier a lepenka, sklo, plasty, železné 

a neželezné kovy. Vyseparované zložky komunálneho odpadu je možné ukladať na hranicu 
nehnuteľnosti susediacu zo štátnou cestou alebo miestnou komunikáciou v termíne určenom 
oprávnenou organizáciou alebo obcou. Za umiestnenie zberových vriec pre zložky 
komunálneho odpadu resp. umiestnenie jeho zložiek zodpovedajú pôvodcovia odpadu.        
Prepravu a zhodnocovanie zložiek komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce výhradne 
oprávnená organizácia vo vopred stanovenom harmonograme platnom na jeden rok.       

b)    batérie, akumulátory a žiarivky bude obec zabezpečovať podľa § 39 ods. 3 písm. b zákona 
223/2001 Z.z. minimálne 1 x za rok. O určených zberných miestach budú občania vopred 
informovaní. 

 
§ 25 

Objemný odpad 
 

Pôvodca odpadu uvedený v §-e 23 je povinný zapojiť sa do zberu objemných odpadov za 
účelom ich zhodnotenia alebo ich zneškodnenia, ktorý zabezpečí obec do mobilných 
veľkokapacitných kontajnerov rozmiestnených na území obce Bzenica a v častiach Bukovina, 
Záhorčie a Stupy minimálne 2 x do roka. (jar,jeseň) 
 

§ 26 
Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu zo septikov a žúmp 

 
(1)  Na území obce pre držiteľov odpadu sa zber odpadu zo žúmp a septikov uplatňuje 

objednávkovým systémom zberu. 
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(2)  Prepravu a zneškodňovanie odpadu zo žúmp a septikov zabezpečujú na území obce 
výhradne oprávnené organizácie. Informácie o oprávnených organizáciách eviduje obecný úrad. 

(3) Oprávnené organizácie zneškodňujú odpad zo žúmp a septikov v zariadeniach 
spĺňajúcich požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch. 

(4) Náklady na prepravu a zneškodňovanie odpadu zo žúmp a septikov hradí držiteľ 
odpadu v zmysle zmluvných vzťahov priamo oprávnenej organizácií. 

(5) Vlastník alebo správca septiku alebo žumpy je povinný po dobu troch rokov viesť 
evidenciu a uchovávať doklady o zabezpečení zneškodňovania odpadu zo žúmp a septikov 
oprávnenou organizáciou v zariadení na zneškodňovanie, ktoré spĺňa požiadavky a ustanovenia 
zákona o odpadoch.  
 

§ 27 
Separovane zbieraný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov 

 
(1) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný z odpadu zo záhrad, parkov 

a cintorínov vytriediť kompostovateľné odpady. 
(2) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad zlikviduje ( zhodnotí ) držiteľ v priestoroch 

svojho pozemku. 
 

§ 28 
Ostatný komunálny odpad 

 
(1) Pôvodca odpadu uvedený v §-e 23 je povinný zhromažďovať ostatný komunálny odpad, 

okrem odpadu uvedeného v §-och 25, 26 a 27 v zberných nádobách zodpovedajúcich určenému 
systému zberu komunálnych odpadov v obci t.j. pre individuálnu bytovú výstavbu v 110 l  nádobách 
na odpad z pozinkovaného plechu alebo plastu umiestených na stálych stanovištiach . 

(2) Vlastnú nádobu na odpad si majiteľ odpadu zabezpečí na vlastné náklady. 
 

§ 29 
Drobný stavebný odpad 

 
(1) Pôvodca drobného stavebného odpadu, vznikajúceho pri stavebných prácach fyzických 

osôb, je povinný tento odpad zhromažďovať vo veľkokapacitnom kontajneri, ktorý mu na 
požiadanie poskytne osoba oprávnená vykonávať na území obce zber a prepravu komunálneho 
odpadu a drobného stavebného odpadu. Drobný  stavebný  odpad  bude  prepravený a zneškodnený 
na riadenej skládke na náklady fyzickej osoby. 

(2) Týmto sa nevylučuje možnosť zabezpečiť zhromažďovanie, odvoz a zneškodnenie 
drobného stavebného odpadu pôvodcom na riadenej skládke vlastnými prostriedkami. Fyzická osoba 
pri zhromažďovaní drobného stavebného odpadu nesmie obmedziť tretie osoby v ich právach.   

(3) Možnosť uloženia drobného stavebného odpadu pre obyvateľov obce Bzenica zdarma, 
ak si odpad dopraví vlastným vozidlom.   

§ 30 
Stanovište zberných nádob 

 
(1) Zberné nádoby  sa  umiestňujú  na  stanovištiach  zberných  nádob  alebo náhradných 

stanovištiach tak, aby nespôsobili hygienické, bezpečnostné, požiarne, dopravné, estetické a iné 
závady. Stanovištia zberných nádob sa zriaďujú z prostriedkov získaných z miestneho poplatku. 

(2) Stanovištia sa zriaďujú so súhlasom obecného úradu (pokiaľ ide o verejné priestranstvá) 
(3) Obdobne sa postupuje aj pri zriaďovaní náhradného stanovišťa zberných nádob. 
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§ 31 
Povinnosti a zákazy pre pôvodcu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 

 
(1) Pôvodca uvedený v §-e 23 je povinný : 

a)  nakladať s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v súlade s týmto nariadením, 
b)  zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
c)  užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
d)  ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady za účelom ich 

zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich 
      systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
e)   v deň odvozu odpadu umiestniť zbernú nádobu na dohodnuté miesto prístupné oprávnenej osobe 

vykonávajúcej zber a prepravu odpadu. Po odvoze odpadu z dohodnutého miesta zbernú nádobu 
vrátiť na stále stanovište 

(2) Pôvodcovi uvedenému v §-e 23 sa zakazuje : 
a)  uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom týmto nariadením, 
b)  ukladať odpad mimo zberných nádob, 
c) ukladať do zberných nádob iný odpad ako odpad uvedený v §-e 27 nariadenia napr. opotrebované 

akumulátory, odpadové oleje, ojazdené pneumatiky, 
d)  ukladať do zberných vriec určených na jednotlivé separované zložky komunálneho odpadu iné 

druhy odpadov. 
 

§ 32 
Zber a preprava komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

 
Na území obce vykonáva zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov oprávnená osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou 
v dohodnutých intervaloch, minimálne 1 x za 2 týždne. 
 

§ 33 
Povinnosti oprávnenej osoby na zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných 

                                                     stavebných odpadov                                                                                             
 

Oprávnená osoba je povinná : 
a) vykonávať zber a prepravu podľa dohodnutého harmonogramu, v prípade nepredvídaných 

okolností vykonať náhradný zber a prepravu odpadu najneskôr v nasledujúci deň, 
b) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedochádzalo k hygienickým závadám, ku škodám na 

majetku a k úrazom, 
c) po vyprázdnení zbernú nádobu vrátiť na pôvodné miesto (stále stanovište alebo dohodnuté 

miesto), 
d) vyčistiť stále stanovište alebo dohodnuté miesto od znečistenia, ku ktorému došlo pri manipulácií 

so zbernou nádobou, 
e) zneškodniť komunálne odpady a drobné stavebné odpady na riadenej skládke určenej obcou. 
 

§ 34 
Poplatky 

 
(1) Obec vyberá poplatok za zber a prepravu komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území 

obce. 
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(2) Náklady na uloženie a zneškodňovanie komunálnych odpadov znáša obec na vlastné 
náklady. 

(3) Poplatok platí pôvodca uvedený v §-e 23 (ďalej len poplatník) nasledovne 
a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu osôb  

prihlásených k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu v obci v sadzbe 5,31 euro (160,- Sk) 
za osobu za jeden rok. 

b) pi nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je 
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ podľa priemerného počtu zamestnancov, pri 
činnosti ktorých vzniká komunálny odpad, v sadzbe 5,31 euro (160,- Sk) za osobu. 

c) Pri zbere komunálneho odpadu v 1.100 litrových kontajneroch uhrádza poplatník cenu 
dohodnutú v zmluve pre príslušný rok o odvoze komunálneho odpadu s organizáciou, ktorá 
službu vykonáva. V takomto prípade neuhrádza poplatník poplatok podľa podmienok 
stanovených v bode 3b. 

 (4) Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch poplatok 
znížiť na sadzbu 2,65 euro (80,- Sk) za osobu a kalendárny rok v týchto prípadoch: 
a) občan dovŕšil vek 70 rokov 
b) občan je držiteľom preukazu ZŤP 

(5) Poplatníkom je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového 
priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt, či nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je 
poplatníkom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo 
správcu, určí poplatníka obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je poplatníkom správca. 

(6) Poplatky uvedené v nariadení vyrubí obec platobným výmerom. Poplatky musia byť 
uhradené do 30. apríla kalendárneho roka. 

 
§ 35 
Obec 

     Obec Bzenica – Obecný úrad Bzenica vo veciach štátnej správy odpadového 
hospodárstva : 
1.   Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve ( § 80, odst. 3, písm. a zákona o odpadoch č. 

223/2001 Z.z. ) 
2. Poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi 

na území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia SR na 
nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a akumulátormi, starými vozidlami, 
starými liečivami, žiarivkami a inými nebezpečnými odpadmi. 

 
§ 36 

Priestupky 
 

(1)  Priestupku sa dopustí ten kto : 
a)  zneškodní odpad alebo znehodnotí odpad v rozpore s týmto  všeobecne  záväzným  nariadením  

a zákonom zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch                                                       
 

 
 

Článok V 
DAŇOVÉ KONANIE 

 
§ 38 
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(1) Daňové konanie sa riadi, ak zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neustanovuje niečo iné, zákonom SNR č. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov. 

 
(2) Daňovníci sú povinní spolupôsobiť v daňovom konaní. 
 
(3) V prípade, že si daňovníci nebudú plniť jednotlivé povinnosti vyplývajúce z platnej 

právnej úpravy a tohto všeobecne záväzného nariadenia, bude postupované v súlade s platnou 
právnou úpravou, najmä ustanovenie §-u 35 zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o 
zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá 
priestupkovo-právna zodpovednosť, resp. trestno-právna zodpovednosť daňovníkov. 

 
(4) Správca dane má právo kedykoľvek sa presvedčiť o správnosti údajov daňovníkov 

jednotlivých miestnych daní  ako aj poplatníkov miestneho poplatku o dodržiavaní určených 
podmienok týmto VZN a na požiadanie predložiť účtovné doklady a iné požadované údaje, ktoré 
súvisia s daňami a poplatkami, podať informácie a spolupracovať pri stanovení dane a poplatku, 
alebo kontrole správnosti vykazovania. 

 
 

Článok VI 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 
§ 39 

 
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva na svojom území Obec Bzenica. 
 

(2) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 563/2009 
Z.z. o správe daní a poplatkov.  

(3)  
(3) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č.  1/2011 o uplatňovaní dane z nehnuteľností 

na území obce Bzenica. 
 
(4) V individuálnych prípadoch vo veciach dane z nehnuteľností rozhoduje vždy starosta 

obce ako príslušný orgán podľa §-u 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 

 
(5) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Bzenica sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Bzenici dňa 05.12.2013 uznesením č.4/2013 
 
(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014. 
 

 
Článok VII 

§ 40 
Záverečné ustanovenie 

           Návrh VZN uverejnený:                               12.11.2013 
 

Všeobecné záväzné nariadenie vyvesené :  12.11.2013 
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Všeobecné záväzné nariadenie zvesené :    05.12.2013 
 
 
Účinnosť : 1.1.2014 
 
Konverzný kurz Sk / Euro = 30,1260 
 

 
V Bzenici dňa, 05.12.2013 
 
 
 
 

 
 Jozef  D E K Ý Š                                      
                                                                                                       starosta obce   
 
 
 
 
 


