Obec Borša v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a zákona č. 465/2008 v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecné záväzné nariadenia
Obce BORŠA
O MIESTNOM POPLATKU
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 1/2016
Čl. I
USTANOVENIE
§1
1) Obecné zastupiteľstvo v Borši podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1.1.2016 miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
2) Základné ustanovenia o platení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sú uvedené v desiatej časti (§77 – 83) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Čl. II
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§2
Predmet poplatku a poplatník
1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2) 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 nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej len
„nehnuteľnosť“),

(b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúci sa na
území obce na účel podnikania
(c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel podnikania.
3) Ak má osoba ods. 2 písm. (a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu (to neplatí pri množstvovom zbere).
4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
(a) vlastník nehnuteľností, 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, 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“). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
§3
Základné pojmy
1. Odpad je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ
zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch v znení neskorších
predpisov alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Komunálne odpady sú odpady z domácností, vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastnosti a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone
činnosti tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby
– podnikateľa, za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľnosti slúžiacich
fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na
parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä garáži,
garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady
vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácii a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce
alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej
zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. Zoznam
odpadov, ktoré tvoria komunálne odpady je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN, ktorá je jeho
neoddeliteľnou súčasťou.
3. Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác,
zabezpečovaných fyzickou osobou – na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie
a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci), alebo ktorých nie je potrebné ani ohlásenie
stavebnému úradu (obci).

4. Zložka komunálnych odpadov (ZKO) je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadov, obvykle pri nakladaní s odpadom v obci, považujeme
za zložky vyseparované zložky odpadu (papier, plasty, sklo a ďalšie).
5. Objemný odpad (Oo) je komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou
nezodpovedá zberovým nádobám podľa tohto VZN (nepotrebný nábytok, elektrospotrebiče
a ďalšie).
6. Nebezpečný odpad (NO) je odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktorý svojimi
nebezpečnými vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia zložiek komunálneho odpadu,
prípadne svojimi vlastnosťami a charakterom negatívne ovplyvňuje jeho zneškodňovanie.
7. Biologický odpad je odpad z domácností a organický odpad vznikajúci na území obce pri
činnosti právnických alebo fyzických osôb, ako aj pri údržbe verejnej zelene, vrátane parkov
a cintorínov.
Biologický odpad nesmie obsahovať suroviny s nadlimitným obsahom cudzorodých látok,
nerozložiteľné prímesi, mastnotu, zbytky pesticídov, ropné uhľovodíky, ťažké kovy, kovové
predmety (vrátane drôtov) a kamene
Obvykle sem patria zelený bioodpad (tráva, lístie, burina, viničné prútie, kukuričné kôrovie),
odpad z dreva (konáre, drevené triesky, hobliny a piliny), odpad z potravín (škrupiny, zvyšky
jedál, odpad z kávy a čaju, odpad z ovocia), slama, seno, extrementy zvierat (trus z hydiny,
močovka, extrementy hovädzieho dobytka).
8. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, ktorý vykonáva úpravu
zmiešania alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženie
týchto odpadov.
9. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
10. Platiteľom poplatku je vlastník alebo správca nehnuteľností, bytu alebo nebytového
priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi nehnuteľnosti. Ak si
vlastníci nehnuteľnosti neurčia zástupcu alebo správcu nehnuteľnosti, určí platiteľa obec. Ak
je vlastníkom nehnuteľnosti štát alebo obec je platiteľom správca resp. nájomca.
11. Oprávnená organizácia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá s obcou má uzatvorenú
zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na území obce.
12. Vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti pre:
a) bytové domy s nájomnými bytmi je vlastník bytového domu (OSBD)
b) bytové domy vo vlastníctve obce je správca bytového domu (BP)
c) bytové domy vo vlastníctve fyzických a právnických osôb je spoločenstvo vlastníkov
bytov a nebytových priestorov alebo správca (zákon NR SR č. 182/1993 Z. z.)
d) rodinné domy – je vlastník rodinného domu
e) nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor slúžiaci na podnikanie je vlastník alebo
nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru,
f) nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (chata, chalupa, vinica, záhrada, byt
nebytový priestor) je vlastník nehnuteľnosti,
g) nehnuteľnosť, ktorá neslúži na podnikanie, ale využíva sa na činnosť iného subjektu, je
vlastník alebo nájomca alebo užívateľ
13. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov
a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
14. Separovaný zber je zber oddeliteľných zložiek komunálnych odpadov.
15. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nepoškodzuje životné
prostredie alebo ohrozuje zdravie ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 1 zákona o odpadoch

16. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastnosti odpadov uvedené v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
17. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhu alebo oddeľovanie zložiek
komunálnych odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
18. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie úprava alebo zmiešanie odpadov na účel ich
prepravy.
19. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona č. 544/1990 Zb.
o miestnych poplatkoch a v znení a doplnení neskorších predpisov vo výške, ktorá je priamo
úmerná množstvu týchto odpadov vo vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
20. Nehnuteľnosťou sú všetky trvalé a dočasné stavby pevne spojené so zemou pevným
základom, najmä bytové a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických a právnických osôb,
rodinné domy (§ 43b ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 Zb., § 43 ods. 2 stavebného zákona
č. 50/1976 Zb.), nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu (chaty, chalupy, vinice,
záhrady), pozemky, stanovištia zberový nádob.
21. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadom
v súlade so zákonom o odpadoch.
22. Kalendár zvozu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich zložiek a je
určený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu.
23. Žetónový systém zberu je odvoz KO od držiteľa odpadu zo zberovej nádoby oprávnenou
organizáciou za protihodnotu žetónu. Cena žetónu zahrňuje náklady na prepravu
a zneškodňocovanie objemu KO v zberovej nádobe, vrátane nákladov na prepravu a úpravu
z neho vytriedených zložiek komunálnych odpadov, zber a zneškodňovanie DSO a Oo.
24. Autorizovaný systém kontroly a zberu odpadu (ASKAZO) je zber odpadu od držiteľov,
pri ktorom sa počet odberov kontroluje automaticky prostredníctvom čítacieho zariadenia
zabudovaného na zberovom vozidle a čipov inštalovaných na zberových nádobách.
25. Intervalový systém zberu je zmluvne dohodnutý interval odvozu KO od držiteľa odpadu
oprávnenou organizáciou v rámci vyrubeného rozhodnutím.
26. Objemový systém zberu (zhodnocovanie) je zber nepravidelný a realizovaný na základe
objednávky držiteľa odpadu. Držiteľ odpadu objednávky na prepravu a zneškodňovanie
odpadu predkladá oprávnenej organizácii zmluvné dohodnutej.
27. Stanovište zberových nádob je miesto vyhradené na zberové nádoby.
28. Zberový dvor je oplotený, strážený priestor, zriaden v súlade s platnou legislatívou na
zhromažďovanie (prípadne úpravu) odpadov od držiteľov odpadu (právnických a fyzických
osôb).
Na zberovom dvore sa odpad v zmysle VZN (z hľadiska druhov, množstva a termínu), od
držiteľov odpadu preberá a zhromažďuje v zberových nádobách (kontajneroch) alebo na
voľnej ploche a následne upravuje, zhodnocuje a zneškodňuje.
29. Zberová nádoba (ZN) je typizovaná a obcou schválená nádoba, do ktorej držiteľ odpadu
na dobu stanovenú (interval odvozu) odkladá odpad (zložku odpadu).
§4
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1) Poplatková povinnosť vzniká dňom ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 odst. 2)
tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2) Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.

§5
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku je 0,0108 € za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných
odpadov pri množstevnom zbere. Poplatok obec určuje na 8,00 € na osobu.
§6
Splatnosť poplatku a spôsob platenia poplatku
1) Poplatok vyrubený rozhodnutím je splatný do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
Poplatok obec vyberá jednorázovo do pokladne obecného úradu alebo prevodom na účet
obce číslo IBAN:SK97 0200 0000 0000 0322 7622, bankové spojenie: Všeobecná úverová
banka Trebišov alebo SK24 5200 0000 0000 0840 5838, bankové spojenie OTP banka
Trebišov.
§7
Určenie obdobia
Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok, je kalendárny rok.
§8
Ohlasovacia povinnosť
Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa
keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených
údajov, ohlásiť obci
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba podľa § 2, ods. 2. Písm. b)
alebo písm. c) tohto všeobecne záväzného nariadenia uvedie názov alebo obchodné meno,
sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach. Spolu
s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súčasne požaduje zníženie
alebo odpustenie poplatku.
§9
Zníženie a odpustenie poplatku
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec na základe žiadosti zníži
alebo odpusti:
a) ak sa poplatník v určenom období dlhodobo (t j. minimálne 6 po sebe nasledujúcich
mesiacov) zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. K žiadosti je potrebné doložiť doklady

preukázajúce nárok na úľavu (pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie
o návšteve školy a pod.)
b) poplatok sa zníži o 50% ak poplatník navštevuje školu mimo obce s výnimkou študentov
denne dochádzajúcich. K žiadosti je potrebné doložiť doklady preukázajúce nárok na úľavu
(potvrdenie o návšteve školy, ubytovací preukaz, potvrdenie o platbe za ubytovanie a pod. ).
c) o sumu zaplatenú v inej obci sa poplatok zníži tým poplatníkom s trvalým alebo
prechodným pobytom v obci, ktorí sa časť roka zdržiavajú mimo územia obce a preukážu sa
uhradením poplatku za odpad v mieste, kde sa počas roka zdržiavali.
Čl. III
§ 10
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, platia príslušné
ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 511/1992 Zb. o správe dani
a poplatkov a zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov.
2) Obecné zastupiteľstvo obce Borša sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani
z nehnuteľnosti na rok 2016 uznieslo dňa 10. decembra 2015
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Borša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2009 zo dňa 15.12.2008, uznesenie č. 9/F zo dňa 12.12.2011 o zmene vo VZN o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, uznesenie č. 9/R zo dňa
7.12.2012 o zmene vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
4) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.
V Borši, dňa 10. decembra 2015
Ing. Anna Tünde Vargová
starostka obce

