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Hlavne mesto Slovenskej republiky Bratislava ako spravca dane podra § 4 ods. 1 zakona 
d. 563/2009 Z. z. o sprave dani (danovS.,  poriadok) a o zmene a dopineni niektor9ch zakonov v zrieni 
neskorgich predpisov (d'alej len „dallov9 poriadok") a § 99 ods. 2 zakona 6. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady v zneni neskorgich 
predpisov (d'alej len „zakon 6. 582/2004 Z. z.") 

urtuje 
podl'a § 79 ods. 1 zakona d. 582/2004 Z. z., postupom podra § 6a Vgeobecne,zavazneho nariadenia 
hlavneho mesta Slovenskej republiky Bratislavy 6. 14/2016, ktor9m sa meni a doplria vgeobecne zavazne 
nariadenie hlavneho mesta Slovenskej republiky Bratislavy 6. 13/2012 o miestnom poplatku za 
komunalne odpady a drobne stavebne odpady a o zmene a dopineni vgeobecne zavazneho nariadenia 
hlavneho mesta Slovenskej republiky Bratislavy 6. 12/2001 o nakladani s komunalnymi odpadmi a 
drobn9mi stavebn9mi odpadmi na tizemi hlavneho mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zrieni 
neskorgich predpisov v zneni vgeobecne zavazneho nariadenia hlavneho mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 6. 5/2013, vgeobecne zavAzneho nariadenia hlavneho mesta Slovenskej republiky Bratislavy 6. 
11/2014, vgeobecne zivazneho nariadenia hlavneho mesta Slovenskej republiky Bratislavy 6. 3/2015 a 
vgeobecne zavazneho nariadenia hlavneho mesta Slovenskej republiky Bratislavy d. 4/2016 (d'alej len 
VZN 6. 14/2016) a § 63 datioveho poriadku 

miestny poplatok za komunalne odpady a drobne stavebne odpady 
poplatnikovi/platiterovi poplatku 

Obchodne meno: 	EKO - podnik verejnoprospeK4ch sluiieb 
Sidlo: 	 Hala§ova 20, 83290 Bratislava 

00491870 

v sume 1 587,37 eur na zdanovacie obdobie 2022 
slovom: jedentisicpiiestoosemdesiatsedem EUR 37 centov 

V9potet poplatku: 
ancovit 112, 83104 Bratislava; 16,5900 x 1 x 52 = 862,68 EUR; od:01.01.2022 

Sadzba: 16,5900 €./nadoba; pad nadob: 1; poet odvozov: 52; objem: 1 100 1 
1-1ala§ova 20, 83103 Bratislava; 3,3187 x 1 x 52 = 172,57 EUR; od:01.01.2022 

Sadzba: 3,3187 Onadoba; planet nadob: 1; pone odvozov: 52; objem: 1201 
idolna stanica lanovky 2.el.studienka, Kamzik-les , 83101 Bratislava 

5,3088 x 1 x 52 = 276,06 EUR; od:01.01.2022 
Sadzba: 5,3088 Onadoba; pond nadob: I; poet odvozov: 52; objem: 240 1 

/horna stanica lanovky Zel.studienka, Kamzik-vrch , 83101 Bratislava 
5,3088,( 1 x 52 =276,06 EUR; od:01.01.2022 
Sadzba: 5,3088 Einadoba; pond nadob: I; ponet odvozov: 52; objem: 240 I 

Sprtivca dane urtuje v rozhodnuti s § 81 od. 4 zakona 6. 582/2004 Z. z. a § 6a ods. 3, ods. 4 VZN 
t. 14/2016 zaplatenie urteneho poplatku v gtvrfro6n9ch splatkach v lehotach splatnosti: 	 

Suma EUR 
- prva splatka v tennine do 15 dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia v sume: 	 396,84 
- druha splatka v termine do 31.05.2022 v sume: 	 396,84 
- tretia splatka v termine do 31.08.2022 v sume: 	 396,84 

15 -02- 2022 

EKO podnik verejnoprospe'Snych sluiieb 
HalaSova 20 
83290 Bratislava 

Identifikator poplatnikalplatitera: 855400 



-  Štvrtá s látka v temĺne  do 31.10.2022  v siime:

Poplatník/platitel'  poplatku  môže  určený  poplatok  zaplatit'  za  celé  zdaňovacie  obdobie  naraz  najneskôr
v  ]ehote splatnosti prvej splátky.
Miestny  poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je poplatník/platitel' poplatku povinný

;?ä'eant;ťvnabäčf:sč::X::,odv=:s:3Aog;hso=:3::okao,o:.:.'03::šiágáý7:;i,b:|':C8'S4Y,ITr:ia?EnKýos;goi,
3422006790,  a  to  bezhotovostným  prevodom  alebo  v  hotovosti  poštovým  poukazom  na  prislušný  účet
správcu poplatku.   pri platbách  do 300  EUR zamestnancovi  správcu poplatku,  ktoľý je poverený  prijímať

p[atby  poplatku,  t.j.   do  pokladne  Magistrátu  hlavného  mesta  Slovenskej   ľepubliky  Bratislavy,
oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, Blagoevova 9,  850 05   Bratislava.
Oznámená foma úhrady: Prevodný príkaz

Odôvodnenie
Podľa  §  1  ods.  2  všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  13/2012  o  miestnom  poplatku za  komunálne

odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplneni' všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej  republiky  Bratislavy č.  12/2001  o nakladaní s komunálnymi  odpadmi  a drobnými  stavebnými
odpadmi  na území  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej
len  „VZN  č.13/2012"),  vznení  VZN  č.14/2016  sa  na  území  hlavného  mesta  Slovenskej   republiky
Bratislavy  uplatňuje  množstvový  zber  zmesového  komunálneho  odpadu  a množstvový  zber  drobného
stavebného odpadu.  Správca poplatku preto určil pop]atok podl'a § 79 ods.  1  zákona č. 582/2004 Z.  z.  ako
súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbemej nádoby, ktorú poplatnik užíva v súlade so zavedeným
systémom  zberu  komunálnych  odpadov  a  drobných  stavebných  odpadov.  Sadzba  poplatku je  stanovená

podľa  §  4  všeobecne  záväzného  nariadenia  Slovenskej  republiky  Bratislavy  č.   11/2014  ktorým  sa  mení
všec>becne  záväzné  nariadenie  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  č.   ]3/20]2  o  miestnom

poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady  a o  zmene  a  doplnenĺ  všeobecne  záväzného
nariadenia  hlavného  mesta  Slovenskej   republiky   Bratislavy   č.    ]2/2001   o   nakladaní   s  komunálnymi
odpadmi  a  drobnýmj  stavebnými  odpadmi  na  území  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  v
znenĺ   neskorších   predpisov   v   znení   všeobecne   záväzného   naríadenia   h]avného   mesta   Slovenskej
Bratis]avy  č.  5/2013,  v znení  VZN  č.14/2016  a v súlade  s  §  78  zákona č.  582/2004  Z.  z..  Pri  uľčovani'
frekvencie odvozov a objemu zbemej  nádoby správca poplatku vychádzal z údajov uvedených v Žiadosti

2mz::gjae:'áeí,Z:;::|3:i3:e#:5in=:3:ie;i.apia:n:,#ať,t3:ár;.;?amkuuníära::,P,:nd?,aži:d'o3#Tônzínoámv3:i:.Tj
evid.   č.:   1300811;   počet  a  typ  zbemých  nádob,   kontajnerov,   interval   odvozu  pre  zmesový  odpad  a
množstvový zber pre zdaňovacie obdobie roku 2021 je v súlade so zavedeným systémom zberu podľa §  9
ods.1    všeobecne    záväzného    nariadenia    hlavného    mesta    SR    Bratislavy    č.    6/2020    onakladaní
sBŕao,:|uanva;`nťdTá|:jdp|:äm,',;žŇobä.ý?;2S;ž#.nýpm.ido#madžianda.:,i;gĹhá:venn::obm.::tasps|`noevnearsšä=p::|i.iž

povinnosť podľa  §  80  zákona č.  582/2004  Z.  z.  a §  3  ods.1  VZN  č.13/2012  a čl.11  bod  1  VZN č.  4/2016
o nakladaní   s komunálnyini   odpadmi   a   drobnými   stavebnými   odpadmi   na   území   h]avného   mesta
Slovenskej  republiky  Bratislavy  a o  zmene  a doplnení  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta
Slovenskej  republiky Bratislavy č.13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady  a  o  zmene  a  doplnení  všeobecne  závä2ného  nariadenia  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky

:|raavtis:äĺľmč;s;a2's2,:::n:kneľr'eapdug'íiks,kÉra,ui:i`:y:iz:::|#sik:,!,rcohb:Íemdip|sst:#:ťr:'moedn?aadT:p?#zmj
č.13/2012.  Splnením  oznamovacej  povinnosti  podľa  §  80  zákona č.  582/2004  Z.  z.  bola  v súlade  s  §  5
ods.   1   VZN  č.  6/2020  splnená  povinnosť  pôvodcu  odpadu  (definovanom  v  §  2  ods.  1  VZN  č.  6/2020)
zapoj it'  sa do  systému  zberu  prostredníctvom  správcu  nehnutel'nosti  podľa  §  6  tohto  nariadenia.  Správca

pciplatku  určil  platenie pop]atku v splátkach  a ich  splatnost' v súlade  s  §  81  ods.  4 zákona č.  582/2004 Z.
z.  a § 6a ods. 3, ods. 4 VZN č.14/2016.

Poučenie
Proti  tomuto  rozhodnutiu je možné podľa  §  72 ods.  2, 3  a 4  daňového  poriadku  podať odvolanie

v lehote  do  30  dní  odo  dňa  jeho  doručenia  usprávcu  poplatku,  ktorým  je  hlavné  mesto  Slovenskej
republiky Bratislava, na Magistráte hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, oddelenie miestnych
daní,  poplatkov  a  licencii',  Blagoevova 9,  P.O.BOX  76,  850  05   Bratislava,  a to  pĺsomne  alebo  ústne  do
zápisnice.  Včas podané odvolanie má podl'a § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok.


