
Návrh na novelizáciu �. 1 VZNm �. 6/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

�lánok 4 
Platite� poplatku 

 
�lánok 4 sa dop��a o odsek 4: 
 
4) Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevzia� alebo plni� osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava 
mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skuto�nosti, ako aj ich zmeny je povinná 
osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka oznámi� správcovi dane. 
 
 
pôvodné znenie : 

�lánok 5 
Ur�enie poplatku a sadzba poplatku 

 
1)  V meste Zlaté Moravce sa poplatok ur�uje nasledovne pre: 

a)   fyzické osoby ako sú�in sadzby poplatku a po�tu kalendárnych dní za obdobie jedného 
kalendárneho roka, po�as ktorého má alebo bude ma� poplatník pod�a �lánku 3 ods. 1 písm. a) 
v meste Zlaté Moravce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo po�as ktorých nehnute�nos� 
užíva alebo je oprávnený užíva�,  
b)   vlastníka alebo užívate�a nehnute�nosti na bývanie alebo rekreáciu, v prípade ke� nie je 
prihlásený v meste Zlaté Moravce na trvalý alebo prechodný pobyt je zavedený množstvový zber 
a poplatok sa ur�í ako sú�in frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú 
poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov, 
c)   vlastníkov alebo užívate�ov pozemkov v záhradkárskych osadách a vo vini�ných oblastiach  je 
zavedený množstvový zber a poplatok sa ur�í ako sú�in frekvencie odvozov, sadzby a objemu 
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov, 
d)  právnické osoby a podnikate�ov pod�a �lánku 3 ods. 1  písm. b) a c) je zavedený množstvový 
zber a poplatok sa ur�í ako sú�in frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú 
poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov. 

2) Sadzba poplatku pre fyzické osoby je stanovená vo výške 1,07 Sk na osobu a kalendárny de�, �o 
predstavuje po zaokrúhlení 390,- Sk za obdobie celého jedného kalendárneho roka  

3) Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikate�ov je stanovená za jeden kilogram 
komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov za obdobie celého jedného 
kalendárneho roka (Príloha �. 3 – Podklady k ur�eniu sadzby poplatku): 

a) vývoz a skládkovanie 110 litrovej nádoby: 
� netriedený komunálny odpad                                            -  1,665 Sk/kg 
� vytriedená jedna zložka                                             -  1,655 Sk/kg 
� vytriedené dve zložky                                             -  1,645 Sk/kg 
� vytriedené tri zložky                                             -  1,635 Sk/kg 
� vytriedené štyri zložky                                             -  1,625 Sk/kg 
� vytriedených pä� zložiek                                            -  1,615 Sk/kg 
� odpad zo záhrad a cintorínov a biologicky rozložite�ný odpad -   1,665 Sk/kg 

b) vývoz a skládkovanie 1100 litrových kontajnerov: 
� netriedený komunálny odpad                                            -  1,672 Sk/kg 
� vytriedená jedna zložka                                             -  1,662 Sk/kg 
� vytriedené dve zložky                                             -  1,652 Sk/kg 
� vytriedené tri zložky                                             -  1,642 Sk/kg 



� vytriedené štyri zložky                                             -  1,632 Sk/kg 
� vytriedených pä� zložiek                                            -  1,622 Sk/kg 
� odpad zo záhrad a cintorínov a biologicky rozložite�ný odpad  -  1,672 Sk/kg 

 
návrh novelizácie : 
 
V �lánku 5 ods. 1 sa vypúš�a písm. b), následne sa písm. c) a d) premenujú na písm. b) a c) 
 
�lánok 5 ods. 2 a 4 sa menia  nasledovne : 
 
2) Sadzba poplatku pre fyzické osoby je stanovená vo výške 1,13,- Sk na osobu a kalendárny de�, �o 
predstavuje po zaokrúhlení 412,- Sk za obdobie celého jedného kalendárneho roka  
4)  Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikate�ov je stanovená za jeden kilogram komunálnych 
odpadov alebo drobných stavebných odpadov za obdobie celého jedného kalendárneho roka (Príloha 
�. 3 – Podklady k ur�eniu sadzby poplatku): 

a)   vývoz a skládkovanie 110 litrovej nádoby: 
� netriedený komunálny odpad                                            -  1,765 Sk/kg 
� vytriedená jedna zložka                                             -  1,745 Sk/kg 
� vytriedené dve zložky                                             -  1,725 Sk/kg 
� vytriedené tri zložky                                             -  1,705 Sk/kg 
� vytriedené štyri zložky                                             -  1,685 Sk/kg 
� vytriedených pä� zložiek                                                         -  1,665 Sk/kg 
� odpad zo záhrad a cintorínov a biologicky rozložite�ný odpad - 1,765 Sk/kg 

b)   vývoz a skládkovanie 1100 litrových kontajnerov: 
� netriedený komunálny odpad                                            -  1,773 Sk/kg 
� vytriedená jedna zložka                                             -  1,753 Sk/kg 
� vytriedené dve zložky                                             -  1,733 Sk/kg 
� vytriedené tri zložky                                             -  1,713 Sk/kg 
� vytriedené štyri zložky                                             -  1,693 Sk/kg 
� vytriedených pä� zložiek                                                         -  1,673 Sk/kg 
� odpad zo záhrad a cintorínov a biologicky rozložite�ný odpad - 1,773 Sk/kg 

 
 
 
pôvodné znenie : 

�lánok 6 
Ohlásenie 

 
4)  Poplatník, ak sa jedná o právnickú osobu alebo podnikate�a, je povinný uzatvori� dohodu 

o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 
s Technickými službami mesta Zlaté Moravce (Príloha �. 2 – vzor „Dohody o podmienkach 
vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pre právnické osoby 
a podnikate�ov“), v ktorej si ur�í frekvenciu odvozov a objem zbernej nádoby, ktorú bude užíva� 
v súlade so zavedeným systémom zberu odpadu. 

 
návrh novelizácie : 
 
V �lánku 6 ods. 4 sa za prvú vetu dop��a nasledovný text : 
 
Túto dohodu je poplatník povinný uzatvori� do  15. 02. príslušného kalendárneho roka. Ak poplatková 
povinnos� vznikne v priebehu kalendárneho roka, do množstvového zberu sa poplatník zapojí 
vyplnením ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti pre právnické osoby a uzatvorením dohody 
s Technickými službami mesta Zlaté Moravce,  do 15 dní od vzniku poplatkovej povinnosti ( �l. 6 ods. 
6 ). 



 
 
pôvodné znenie :  

�lánok 7 
Vyrubenie a splatnos� poplatku 

 
1)  Poplatok vyrubí mesto platobným výmerom pre: 

a)   fyzické osoby   s uvedením sadzby poplatku na obdobie celého roka, 
b) právnické osoby a podnikate�ov vydaným po ukon�ení štvr�roka na základe podkladov 

z Technických služieb mesta Zlaté Moravce, 
c) vlastníka alebo užívate�a nehnute�nosti uvedeného v �lánku 5 ods. 1 písm. b)       vydaným po 

ukon�ení štvr�roka na základe podkladov z Technických služieb mesta Zlaté Moravce. 
Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza mesto z posledných 
jemu známych údajov. 

2)  Splatnos� poplatku u fyzických osôb je: 
a) poplatok do 500,- Sk je splatný do 15 dní od doru�enia platobného výmeru, 
b)  poplatok nad 500,- Sk je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to prvá splátka do 15   dní 

od doru�enia platobného výmeru a druhá splátka do 30. septembra príslušného kalendárneho 
roka, 

 
návrh novelizácie : 
 
�lánok 7 ods. 1 písm. b) sa mení a dop��a nasledovne :  
 

b) právnické osoby a  podnikate�ov zapojených do množstvového zberu formou výpo�tového 
listu miestnej poplatkovej povinnosti vydaným 4 x ro�ne, a to po 31. 03;  30. 06;  30. 09.  a 
 30. 11.  na základe podkladov z Technických služieb mesta Zlaté Moravce. V prípade 
poplatkovej povinnosti nižšej ako 500,- Sk bude výpo�tový list vystavený 2 x ro�ne, a to po 
30. 06. a 30. 11. 

 
V �lánku 7 ods. 1 sa vypúš�a písm. c) 
 
�lánok 7 ods. 2 sa dop��a o písm. c) 
 
         c) ak vznikne poplatková povinnos� v priebehu zda�ovacieho obdobia, vyrubený poplatok je 

splatný naraz do 15 dní odo d�a nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, pokia� 
správca dane neur�í v platobnom výmere splatnos� poplatku inak. 

 
 
pôvodné znenie : 

�lánok 8 
Zníženie poplatku 

 
1) Mesto poskytne zníženie miestneho poplatku: 

a) ob�anom – jednotlivcom v hmotnej núdzi vo výške 50 % z ro�nej sadzby poplatku,  
b) študentom stredných škôl a vysokých škôl študujúcim v SR mimo územia  Zlatých Moraviec  

vo výške 50 % z ro�nej sadzby poplatku, 
c) ob�anom starším ako 70 rokov vo výške 50 % z ro�nej sadzby poplatku, ktorých mesa�ný 

príjem dvojice nepresiahne 10.000,- Sk a jednotlivca 6.000,- Sk,  
d) držite�om Preukazu ob�ana s �ažkým zdravotným postihnutím vo výške 30 % z ro�nej sadzby 

poplatku, ktorých mesa�ný príjem dvojice nepresiahne 10.000,– Sk, jednotlivca 6.000,– Sk 
alebo v prípade hmotnej núdze rodiny. 

 
3)  Poplatníci si môžu uplatni� nárok na zníženie poplatku na základe žiadosti alebo v hlásení o vzniku 
poplatkovej povinnosti doložením dokladov preukazujúcich dôvody na poskytnutie ú�avy  najneskôr 



do 31. januára bežného kalendárneho roka pri�om doklady je nutné predklada� každoro�ne. Platite� 
môže požadova� len jeden typ ú�avy. 
 
 
návrh novelizácie : 
 
�lánok 8 ods. 1 písm. a) sa za text ob�anom - jednotlivcom dop��a  : ... alebo rodine.... 

 
V �lánku 8 ods. 1 sa dop��a o písm. e) : 
 

e) fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom alebo užívate�om nehnute�nosti nachádzajúcej   sa na  zemi 
mesta Zlaté Moravce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako záhrada, 
byt alebo nebytový priestor vo výške 50 % z ro�nej sadzby poplatku. 
 

V �lánku 8 ods. 3 sa za prvú vetu dop��a : ... „Tieto doklady nie je možné nahradi� �estným 
prehlásením.“  
 
�lánok 8 sa dop��a o odseky  4 a 5 : 
 
4)  Ak si v zda�ovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku najneskôr do 31. 
januára príslušného zda�ovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné 
doklady pod�a �l. 8 ods. 2, nárok na zníženie poplatku na  toto zda�ovacie obdobie zaniká. 
5)  Ak nastanú u poplatníka po�as kalendárneho roka skuto�nosti odôvod�ujúce zníženie poplatku 
pod�a �l. 8 ods. 1 písm. a) a d) Mesto poplatok zníži poplatníkovi, ak preukáže  tieto skuto�nos� do 30 
dní od ich vzniku. 
 
 
   
pôvodné znenie : 

�lánok 9 
Odpustenie poplatku 

1) Mesto poplatok odpustí ob�anovi za obdobie: 
a) dlhodobého pobytu v zahrani�í (viac ako 90 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní) na 

základe potvrdenia od zamestnávate�a  alebo  školy na dobu uvedenú v potvrdení o d�žke 
zamestnania, resp. štúdia, pracovného povolenia alebo potvrdenia o pobyte na území iného 
štátu. Poplatník doloží s dokladom aj jeho preklad do slovenského jazyka,  

 
návrh novelizácie :  
 
V �lánku 9 ods. 1 písm. a) sa text v zátvorke nahrádza novým textom : ...( viac ako 6 po sebe 

nasledujúcich mesiacov ).... 
 

�lánok 9 ods. 1 písm. a) sa dop��a o text : 
 
Ak je v potvrdení uvedená doba dlhšia ako jeden kalendárny rok, bude tento doklad slúži� pre 
odpustenie poplatku do doby na �om uvedenej. 
Osobám pracujúcim v zahrani�í ako napr. au - pair, potvrdenie vystavené fyzickou osobou, ktorá ich 
zamestnáva,  neslúži ako hodnoverný doklad pre odpustenie poplatku. 
 

  
 
 
 
 
 



�lánok 13 
Závere�né ustanovenia 

 
�lánok 13 sa dop��a o odsek 7 : 
 
7)  Novelizácia �. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia bola schválená Mestským zastupite�stvom 
na  svojom zasadnutí d�a ........... a  nadobúda ú�innos� 01. 01. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Ing. Serafína Ostriho�ová v. r. 
                                                                                                    primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Zverejnené na úradnej tabuli d�a : 06. 11. 2006 
 
Termín na pripomienkovanie : do 16. 11. 2006 
 
 


