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OBEC BERNOLÁKOVO  
O b e c n ý  ú r a d ,  H l a v n á  1 1 1 ,  9 0 0  2 7  B e r n o l á k o v o  

 

 
Obec Bernolákovo, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. c) a písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 77 a nasl. zákona 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 č. 582/2004 Z.z.“), vydáva  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 na území obce Bernolákovo 

č. 8/2021 

 

 

 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN”) upravuje. 

a) sadzby poplatku  

      b) spôsob a lehotu zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere  

c) podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti  

d) podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník 

predložiť na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku.  

 

Článok 2 

Ustanovenie platiteľa poplatku  

 

Obec Bernolákovo (ďalej len „Obec“) ustanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške 

pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ podľa § 77 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. 
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Článok 3 

Sadzby poplatku 

Obec ustanovuje sadzby poplatkov nasledovne. 

Tabuľka 1 

Objem zbernej nádoby/ 

vreca ( v litroch ) 

Cyklus vývozu     

za rok 

Sadzba eur/liter Sadzba poplatku 

nádoba/vrece 

120 litrov vrece 1 (podľa potreby) 0,0270 3,24 € 

120 litrov nádoba 52 (týždňový) 0,0270 168,48 € 

120 litrov nádoba 26 (dvojtýždňový) 0,0270 84,24 € 

240 litrov nádoba 52 (týždňový) 0,0276 344,45 € 

240 litrov nádoba 26 (dvojtýždňový) 0,0276 172,22 € 

1100 litrov nádoba 52 (týždňový) 0,0281 1 606,18 € 

1100 litrov nádoba 26 (dvojtýždňový) 0,0281 803,09 € 

 

 

Článok 4 

Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstevnom zbere  

 

a. Poplatok je možné uhradiť na základe vyrubenia ,, ROZHODNUTIA,, bezhotovostným 

prevodom, hotovostným vkladom alebo platbou kartou na účet správcu dane v peňažnom ústave,   

do sumy 5000,00 € do pokladne Obecného úradu v Bernolákove.  

b. Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí priamo pri odovzdaní drobného stavebného odpadu 

na prevádzke zberného dvoru na Priemyselnej ulici v Bernolákove na pobočke SANDROCK 

Sped, s. r. o. v hotovosti, s ktorou má obec podpísanú zmluvu.  

 

Článok 5 

Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti  

 

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť 

poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ktorý si splní oznamovaciu povinnosť o zániku 

poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z., nemá voči obci nedoplatok na 

poplatku a súčasne preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

nasledovne:  

 

a) v prípade poplatkovej povinnosti podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. dokladom o 

zrušení trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, alebo dokladom o zániku práva užívať 

nehnuteľnosť uvedenú v § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z.  

 



3 

 

b) v prípade poplatkovej povinnosti podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona č. 582/2004 Z.z. 

dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť uvedenú v § 77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona č. 

582/2004 Z.z. 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať prijatím nového všeobecne záväzného 

nariadenia alebo dodatkom k pôvodnému nariadeniu. 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bernolákovo   

na svojom 15. zasadnutí dňa 30.11.2021, uznesením č. 11/15/2021. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť 15. dňom od vyvesenia a účinnosť 

1.1.2022.  

4. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku                          

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 7/2019 zo dňa 10.12.2019. 

5. VZN 8/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi na území obce 

Bernolákovo.  

 

 

 

 Bc. Miroslav Turenič 

zástupca starostu obce 

 

 

VZN schválené dňa:  30.11.2021 

VZN vyvesené dňa:     3.12.2021 

VZN zvesené dňa:      

VZN platné dňa:        18.12.2021    

VZN účinné dňa:      1.1.2022 

 


