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Všeobecne záväzné nariadenie 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Číslo:  

11/2011 

 

 

 

Mesto Krompachy v súlade s ustanovením § 6 zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 77, § 83  

a § 98 zákona 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: 

 

                                                  PRVÁ ČASŤ 

                                    ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 1 

Predmet nariadenia 

 

  Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje sadzbu poplatku, 

podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podklady, ktoré má poplatník 

preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti pri znížení alebo odpustení poplatku. 

Pri množstvovom zbere ustanovuje spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku a ďalšie 

nevyhnutné náležitosti pre určenie a vyberanie poplatku.  

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

Čl. 2 

Miestny  poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

(1) Miestny  poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa platí  za komunál-

ne  odpady okrem elektroodpadov  a  drobné  stavebné  odpady,  ktoré  vznikajú  na území 

mesta. 

 

(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a)  fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá 

je na území mesta 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 mesta okrem lesného 

pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha  

(ďalej len „nehnuteľnosť“),  

b) právnická  osoba,  ktorá  je oprávnená  užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádza-

júcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, 

c)  podnikateľ,  ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území mesta na účel podnikania. 

 

(3) Ak  má osoba podľa  čl. 2 ods. 2 písm. a) tohto VZN v meste súčasne trvalý pobyt 

a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak  má  osoba  podľa  čl. 2 

ods.  2 písm.  a) tohto VZN  v  meste  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.  
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(4) Poplatníkom  nie  je  osoba,  ktorej  oprávnenie  užívať  nehnuteľnosť  vyplýva  z   povahy 

právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe: 

a) užíva  priestory  nehnuteľnosti   vyhradené   na   prechodné  ubytovanie   

v  zariadení  na  to určenom, 

b)  je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 

c)  užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu  

alebo  iného obdobného vzťahu  s poplatníkom   nehnuteľnosť,   ktorú  má  právo užívať 

alebo   ju užíva aj poplatník, alebo 

d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre 

poplatníka práce  alebo  mu  poskytuje  iné  služby  v  rámci  výkonu  svojej činnosti a  

pri  tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

 

(5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

a)  vlastník nehnuteľnosti - rodinného domu, bytu v obytnom dome a pod. 

b) 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 nedôjde k určeniu 

zástupcu spoluvlastníkmi, mesto určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, 

ktorý poplatok pre mesto vyberie 

c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obec. 

 

(6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo 

poplatník, v tom prípade za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ. 

 

(7) Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na Mestskom úrade v Krompachoch 

najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, kedy nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa 

stávajú platiteľmi poplatku. 

 

(8) Platitelia poplatku sú povinní Mestskému úradu v Krompachoch ohlásiť všetky údaje a 

zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného 

mesiaca odo dňa kedy tieto skutočnosti nastanú. 

 

(9) Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) tohto nariadenia žije v spoločnej 

domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba 

prevziať jeden z nich. 

 

 

Čl. 3 

Spoplatňovacie obdobie 

 

Obdobím, za ktoré mesto vyberá poplatok je kalendárny rok. Poplatková povinnosť 

vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v čl. 2 a zaniká dňom, ktorým táto 

skutočnosť zanikne.  
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Čl. 4 

Sadzba poplatku 

 

    Sadzba poplatku je:  

 

a) 0,05 € za osobu a kalendárny deň (t. j. 18,25 € za osobu a rok), v prípade, že sa jedná  

o fyzickú osobu podľa § 2 ods. 2 písm. a)  VZN, 

b) 0,0162 € za jeden liter  pri  110 l zbernej nádobe (1 kuka = 1,782 €) v prípade, že 

právnická osoba, resp. podnikateľ požiada o množstvový zber (uzatvorí dohodu  

o objeme zbernej nádoby a frekvencii vývozu) 

c) 0,0090 € za jeden liter pri 1100 l zbernej nádobe (1 bobr = 9,900 €) v prípade, že 

právnická osoba, resp. podnikateľ požiada o množstvový zber (uzatvorí dohodu  

o objeme zbernej nádoby a frekvencii vývozu) 

d) 0,0210 € za jeden liter pri 6000 l zbernej nádobe (1 VOK = 126,000 €) v prípade, že 

právnická osoba, resp. podnikateľ požiada o množstvový zber (uzatvorí dohodu  

o objeme zbernej nádoby a frekvencii vývozu). 

 

Čl. 5 

Určenie poplatku 

   

Poplatok za jeden kalendárny rok sa určí:     

  

a) v prípade fyzických osôb podľa čl. 2 ods.2 písm. a)  tohto VZN ako súčin sadzby poplatku 

a počtu kalendárnych dní v roku, počas ktorých má poplatník v meste trvalý pobyt, alebo 

prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať, 

 

 b) v prípade právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov podľa čl. 2 ods. 2 písm. b) a c) 

tohto nariadenia ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú 

poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov. Tieto osoby sú povinné uzavrieť Dohodu o frekvencii vývozov 

a veľkosti zbernej nádoby v súlade s čl.6, ods. 5 cc VZN č. 13/2011 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy. 

  

 

Čl. 6 

Ohlasovacia povinnosť 

 

(1) Poplatník je povinný  oznámiť mestu vznik a zánik poplatkovej povinnosti ako aj všetky 

zmeny skutočností rozhodujúcich na  vyrubenie poplatku a to do jedného mesiaca odo dňa 

kedy tieto zmeny nastali. 

(2) Poplatník je povinný uviesť všetky údaje rozhodujúce na určenie poplatku. 

(3) Ak požaduje zníženie alebo odpustenie  poplatku je povinný predložiť  doklady, ktoré 

odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

(4)  V prípade  neoznámenia  všetkých  potrebných   skutočností  potrebných  pre  výpočet  

      poplatku, správca poplatku vychádza z posledných údajov predložených poplatníkom. 
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(5) Vzory tlačív na splnenie si ohlasovacej povinnosti sú uvedené v prílohe tohto nariadenia. 

  

Čl. 7 

Vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku 

 

(1) Poplatok mesto vyrubí platobným výmerom na celé spoplatňovacie  obdobie.  

(2) Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresiahne 18,25 € a právnickej osobe  

200.- € je splatný jednorázovo do 31.marca kalendárneho roka, v ostatných prípadoch je 

poplatok splatný v troch rovnakých splátkach. Prvá splátka je splatná do 31. marca, druhá 

splátka do 30. júna a tretia splátka do 30. septembra kalendárneho roka.  

(3) Ak bude platobný výmer platiteľovi poplatku doručený po lehote splatnosti jednej, alebo  

viacerých splátok, poplatník je povinný uhradiť splatnú časť poplatku do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

(6) Poplatok možno uhradiť poštovou poukážkou, bezhotovostným  prevodom  na účet,  alebo  

v hotovosti v pokladni mestského úradu.  

(7) Poplatok do výšky 3,- € mesto nebude vyrubovať, ani vyberať.  

 

Čl. 8 

Zníženie a odpustenie poplatku 

 

(1) Mesto odpustí poplatok na základe žiadosti a doloženia dokladov u týchto osôb: 

      a) fyzická osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava v zahraniční, 

      potrebné doklady - potvrdenia preukazujúce pobyt v zahraničí v danom roku (potvrdenie o       

      ubytovaní, alebo potvrdenie o zamestnaní, alebo potvrdenie o štúdiu ),  pričom  dokladom,    

      ktoré sú vystavené  v cudzom jazyku, s výnimkou českého jazyka,  je potrebný preklad do       

      slovenského jazyka,  

      b) fyzická osoba vo výkone trestu  potrebné doklady - rozhodnutie o výkone trestu, 

      c) fyzická osoba, mimo študentov a pracujúcich , zdržiavajúca  sa  počas roka mimo mesta       

      potrebné doklady  -  potvrdenie o  prechodnom  pobyte  a  doklad  o  zaplatení   miestneho           

      poplatku v inej obci alebo meste za fyzickú osobu, 

     d) fyzická   osoba   prihlásená  k  trvalému  pobytu,  ktorej  skutočný  pobyt  nie  je známy, 

      potrebné doklady – písomné vyjadrenie občanov s trvalým pobytom na uvedenej adrese, 

e) fyzická osoba  dlhodobo  zdržiavajúca  sa  mimo  miesta trvalého pobytu (napr. ústavy,   

kňazi a ich rodinní príslušníci, rehoľné sestry),potrebné doklady - potvrdenia o umiestnení 

f) fyzická osoba dlhodobo zdržiavajúca sa v sociálnych zariadeniach (domovy dôchodcov, 

zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a pod.), 

potrebné doklady - potvrdenie o umiestnení. 

Poplatok mesto odpustí podľa ods. 1 písm. a) až f) za tie kalendárne dni, za ktoré poplatník 

mestu preukáže, že sa v meste nezdržiava. Táto doba nesmie byť kratšia ako 90 po sebe 

nasledujúcich dní. 

 

(2) Mesto zníži ročný poplatok na základe žiadosti a doloženia dokladov u nasledovných     

     osôb: 

    a) z 18,25 € na 6,00 €  

    fyzická osoba - študenti na území SR mimo miesta trvalého pobytu 

    potrebné   doklady   -    potvrdenie   o návšteve   školy  a potvrdenie  o   ubytovaní,    alebo    

    prechodnom pobyte, 
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     b) z 18,25 na 9,12 € 

     fyzická osoba - pracujúca na území SR mimo miesta trvalého pobytu, ktorej takýto     

     pracovný pomer nesmie byť kratší  ako 180 po sebe nasledujúcich dní. 

     potrebné doklady - potvrdenie o zamestnaní v danom roku a potvrdenie o ubytovaní, alebo    

     prechodnom pobyte. 

     c)  z 18,25 € zníženie o 5% 

     fyzická osoba zapojená do separovaného zberu za každú z komodít: 

                                                                                 -    komodita plasty 5 vriec (70 l) 

                                                                                 -    komodita sklo  2 vrecia 

     Potrebné doklady – potvrdenie o odovzdaní separovanej komodity. 

     d) z 18,25 € na 16,53 € za osobu, ktorá k 31. 12. predchádzajúceho roka dovŕšila vek  

     70 rokov.   Mesto   zníži   poplatok  fyzickým    osobám   na   základe    údajov z evidencie          

     obyvateľstva bez žiadosti. 

 

(3) Zníženie alebo  odpustenie  poplatku  z iných  dôvodov  ako  sú  uvedené ods. 1, a 2  bude    

     posudzované individuálne na základe žiadosti. 

 

(4) Za    príslušné   spoplatňovacie   obdobie  možno   požiadať  o odpustenie   alebo zníženie  

      poplatku s dokladmi  preukazujúcimi  skutočnosť  na  odpustenie  alebo zníženie poplatku     

      iba v priebehu  príslušného  kalendárneho  roka  s  výnimkou  žiadosti o zníženie poplatku    

      uvedeného v čl. 8 ods. (2) písm. c) tohto VZN.  

 

 (6) Správca  poplatku  po  splnení  podmienok vyhovie žiadosti poplatníka na zníženie, resp.  

      odpustenie poplatku iba v druhu úľavy, ktorá je pre poplatníka najvýhodnejšia. Jednotlivé   

      druhy úľav nie je možné u jednotlivého poplatníka uplatniť súčasne s výnimkou žiadosti  

      o zníženie poplatku uvedeného v čl. 8 ods. (2) písm. c) tohto VZN. 

  

.  

TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 9 

 

 

(1) Správu miestneho poplatku vykonáva mesto  prostredníctvom primátora mesta 

a poverených pracovníkov mestského úradu. 

 

(2) Ak sa v zákone  NR SR  č. 582/2004 Z. z. o  miestnych  daniach a  miestnom  poplatku  za  

       komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  neustanovuje     

      inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní a poplatkov  za  komunálne odpady    

      a     drobné     stavebné     odpady     podľa    zákona SNR č. 563/2009 Z. z. o  správe  daní    

      (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších   

      predpisov.  
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(3) Tlačivá žiadosti na zníženie a odpustenie poplatku, alebo na splnenie si ohlasovacej   

       povinnosti sú: 

       -  na ekonomickom oddelení MsÚ Krompachy, Námestie slobody 1 

       - na internetovej adrese mesta, www. krompachy.sk v zložke Občan, resp. Podnikateľ /    

      Žiadosti a tlačivá ekonomického oddelenia 

 

 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN ruší sa VZN č. 9/2004 o miestnom poplatku          

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátane jeho Doplnku č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ing. Iveta Rušinová v.r. 

                                                                                           primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


