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Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur v zmysle § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení
s ustanovením podľa § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov.
§2
Základné ustanovenie
Obec Borský Svätý Jur týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2021 miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa
splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
4
Množstvový zber
V obci Borský Svätý Jur je zavedený množstvový zber.

§5
Sadzby poplatku
1. Obec určí poplatok ako súčin sadzby, objemu zbernej nádoby a frekvencie
odvozov. Obec Borský Svätý Jur stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu
poplatku za 1 liter komunálnych odpadov nasledovne:
Sadzba €/l

Objem nádoby v l

Počet vývozov

Poplatok v 2020

0,0259

110

13

37,-

0,0248

120

26

77,-

0,0168

240

26

105,-

0,0219

1100

26

626,-

2. Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu
množstvového zberu, správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,030 € za
kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

§6
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok podľa § 5 ods. 1
tohto VZN rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec môže určiť platenie poplatku podľa § 5 ods. 1 tohto VZN v splátkach, pričom
splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa
vyrubuje poplatok.
3. Poplatník môže zaplatiť poplatok podľa § 5 ods. 1 tohto VZN:
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku,
b) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu Borský Svätý Jur,
c) poštovou poukážkou.
4. Poplatok podľa § 5 ods. 2 tohto VZN za drobný stavený odpad sa nevyrubuje
rozhodnutím. Poplatok podľa § 5 ods. 2 tohto VZN sa platí v hotovosti na zberovom
mieste zamestnancovi obce.

§7
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej
žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia
a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podkladom preukazujúci splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho
.....pomernej časti je doklad o predaji nehnuteľnosti alebo doklad o prenájme
.....nehnuteľnosti inej osobe.
§8
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za
ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Borský
Svätý Jur .
2. Podkladmi na preukázanie dôvodov zníženia alebo odpustenia poplatku
v príslušnom zdaňovacom období je:
a) na zľavu 50 % z poplatku:
- potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru
poplatníka vrátane dokladu o ubytovaní v zahraničí,
- potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník vykonáva prácu mimo územia obce
Borský Svätý Jur vrátane dokladu o ubytovaní mimo územia obce Borský Svätý
Jur,
- potvrdenie z inej obce, že poplatník zaplatil poplatok za odpad na jej území,
- poskytnutie údajov potrebných na overenie statusu žiaka alebo študenta
prostredníctvom informačného systému a to v rozsahu meno, priezvisko a rodné
číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta.
b) na zľavu 100 % z poplatku:
- potvrdenie o štúdiu mimo územia Slovenskej republiky,
- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou,
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.

3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

§9
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borský Svätý Jur
č. 5/2019.

§ 11
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure sa uznieslo na vydaní tohto VZN
na svojom zasadnutí dňa 14.12.2020 uznesením č. 275/2020 a toto VZN nadobúda
účinnosť dňom 1.1.2021.

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce

