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Všeobecne záväzné nariadenie 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Číslo:  
6/2012 

 

 
Mesto Krompachy, Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. 

c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade s §83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) sa uznieslo na vydaní 
tohto Všeobecne záväznom nariadení č. ..../2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady (ďalej len „nariadenie“ ). 

 
PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenie 
 

Čl. 1 
 

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach. 
 

Čl. 2 
Základné ustanovenie 

 
Mesto Krompachy týmto nariadením ukladá s účinnosťou od 1.1.2013 miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 

Čl. 3 
Predmet úpravy VZN 

 
(1) Predmetom tohto nariadenia je určenie náležitostí miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona 
o miestnych daniach. 

(2) Toto nariadenie upravuje: 
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu 
b) určenie spôsobu vyrubovania a platenia poplatku 
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

(3) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
 

 
DRUHÁ ČASŤ 

 
Čl. 4 

Poplatok 
 

(1) 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., 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.  
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b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obec. 
 
(2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo 
poplatník, v tom prípade za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ. 
 
(3) 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. 
 
(4) 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. 
 
(5) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže 
za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. 
 
 

Čl. 5 
Sadzba poplatku 

 
    Sadzba poplatku je:  

 
(a) 0,0520 € za osobu a kalendárny deň (t. j. 19,00 € za osobu a kalendárny rok), v prípade, 

že sa jedná o fyzickú osobu podľa § 77 ods. 2a) zák. č.  582/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, 

(b) 0,0164 € za jeden liter  komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov 
 v prípade, že právnická osoba, resp. fyzická osoba - podnikateľ požiada o množstvový 
zber (uzatvorí dohodu o objeme zbernej nádoby a frekvencii vývozu). 

 
 

Čl. 6 
Určenie poplatku 

   
Poplatok za jeden kalendárny rok sa určí:     
  
a) v prípade fyzických osôb 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  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. 5c)  
VZN č. 13/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území mesta Krompachy. 
  
 



MESTO KROMPACHY Strana 4/6  

Všeobecne záväzné nariadenie 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Číslo:  
6/2012 

 

Čl. 7 
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 

 
(1) Mesto Krompachy v zmysle §81 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný 
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

(2) Mesto Krompachy môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú 
splatné v lehotách určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.  

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

Čl. 8 
Zníženie poplatku 

 
(1)  Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok zníži na najnižšiu sadzbu 

na 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 mesta 
Krompachy. 

(2)  Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva  
      počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Krompachy a to: 

a) poplatník študujúci na území SR mimo miesta trvalého pobytu: 
- potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní v SR, alebo  
- zmluvu o ubytovaní, alebo 
- potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o prechodnom pobyte,  
b) poplatník zamestnaný  mimo mesta Krompachy na území SR: 
- potvrdenie zamestnávateľa spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, 

o prechodnom pobyte alebo zmluvou o ubytovaní. 
V prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť presný počet dní za ktoré 
poplatník žiada zníženie poplatku, poplatník túto skutočnosť prehlásiť čestným vyhlásením. 
(3)  Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku podľa tohto 
článku nariadenia do 31. 12.  príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti alebo v tejto 
lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2, nárok na zníženie poplatku podľa tohto 
článku nariadenia za toto obdobie zaniká. 

 
 
 

Čl. 9 
Odpustenie poplatku 

 
(1) Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatok 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 mesta Krompachy. 

(2) Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne 
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Krompachy a to: 

a) poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí: 
- potvrdenie o štúdiu, alebo 



MESTO KROMPACHY Strana 5/6  

Všeobecne záväzné nariadenie 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Číslo:  
6/2012 

 

- potvrdenie o ubytovaní, alebo 
- nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností, alebo 
- kópia karty o trvalom pobyte občana Európskej únie, alebo 
- pracovná zmluva, alebo 
- potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala zamestnanie v zahraničí, alebo 
- potvrdenie zamestnávateľa o vyslaní danej osoby na dlhodobú pracovnú cestu do 

zahraničia, alebo 
- potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník je zamestnaný ako vodič medzinárodnej 

cestnej nákladnej dopravy, alebo 
- výpis zo živnostenského registra daného štátu, alebo 
- povolenie na vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, alebo 
- výpis zo sociálnej poisťovne daného štátu o poberaní nemocenských dávok, alebo 
- výpis z úradu práce daného štátu o evidencii poplatníka v zozname uchádzačov 

o zamestnanie, alebo 
- pracovné povolenie na území daného štátu, alebo 
- kópia rozhodnutia o vyrubení miestnych daní v mieste pobytu v danom štáte, alebo 
- sobášny list zo zahraničia, alebo 
- rodný list dieťaťa narodeného v zahraničí   

V prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť presný počet dní za ktoré 
poplatník žiada zníženie poplatku, poplatník túto skutočnosť prehlási čestným vyhlásením. 

b) poplatník vo výkone trestu odňatia slobody: 
- rozhodnutie o výkone trestu, 
c) poplatník bývajúci mimo miesta trvalého pobytu: 
- potvrdenie  o vyrubení a zaplatení poplatku v inej obci za poplatníka,  
d) poplatník (kňazi a ich rodinní príslušníci, rehoľníci): 
- potvrdenie o umiestnení v cirkevných zariadenia  

(3)   Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31. 12. 
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady 
podľa ods. 2, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

 
 
 
 

Čl. 10 
Postup proti tvrdosti zákona 

 
 Správca dane môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 

.  
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TRETIA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 11 

 
(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.  
    
(3) Tlačivá žiadosti na zníženie a odpustenie poplatku, alebo na splnenie si ohlasovacej   
       povinnosti sú k dispozícii: 
       -  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 sa ruší VZN č. 11/2011 o miestnom poplatku           

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
 
 
V Krompachoch 17.decembra 2012  
 
 
 
 
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 
          primátorka mesta 

 
 
 
 
 


