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Dôvodová správa 

 
DODATOK č. 1    k   V š e o b e c n e   z á v ä z n é m u    n a r i a d e n i u    

Mesta Zlaté Moravce č. 7/2012 
  

O POPLATKU  ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
na  území  mesta  Zlaté Moravce 

 
    Poplatok  za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je obligatórny a mesto je 

povinné ho na svojom území zaviesť. V súlade s § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f), a h) možno zaviesť, 
zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho 
obdobia.  

Dôvodom predloženia návrhu  Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území mesta Zlaté Moravce  je zosúladenie 
VZN s platnou legislatívou pri zachovaní sadzieb poplatku na úrovni roka 2014. 
Novela zákona č. 268/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sa dotýka 
najmä týchto ustanovení, ktoré je potrebné upraviť vo VZN: 

- V § 82 ods. 2 sa precizuje ustanovenie vo vzťahu k splnomocňovaciemu ustanoveniu 
pre obec pri poplatku, podľa ktorého obec poplatok zníži alebo odpustí, ak preukáže 
splnenie podmienok na základe podkladov, ktoré obec ustanoví vo VZN, ruší sa 
zníženie poplatku podľa najnižšej sadzby, 

- § 83 ods. 2  spresňuje sa splnomocňovacie ustanovenie pre obec pri poplatku. Zároveň 
sa zavádza možnosť pre obec ustanoviť sadzbu poplatku, zníženie alebo oslobodenie 
od poplatku pre vymedzenú skupinu poplatníkov priamo vo VZN.  

 
Zákon č. 268/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov nadobudol účinnosť 15. októbra 2014. Na 39. schôdzi NR SR dňa 23. októbra bola 
predložená ďalšia novela zákona o miestnych daniach, ktorá nebola schválená.  
 
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Renáta Kordošová 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
NÁVRH  

 
Dodatok č. 1 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 7/2012 

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
na území mesta Zlaté Moravce 

 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm.e) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a ustanoveniami § 78, § 79 ods. 1, 2, § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie 
mesta Zlaté Moravce  
 

v y d á v a 
 

Dodatok č. 1  
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 7/2012  
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce. 

 
 
 

ČLÁNOK I. 
 

Predmet dodatku 
 
 
1.zZnenie doterajšieho článku 6 sa ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré vrátane nadpisu 
znie: 
 

„Článok  6 
Podmienky na vrátenie poplatku a jeho pomernej časti 

 
1) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok 
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 
2) Podmienkami na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti poplatníkovi sú: 

a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods. 2 
zákona č. 582/2004 Z. z. – musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (najmä z dôvodu 
zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta, zánik práva užívania 
nehnuteľností, úmrtie poplatníka, zrušenie prevádzky na území mesta a podobne). 

b) poplatník nesmie mať nedoplatky na poplatku a na ostatných miestnych daniach, inak 
správca dane pri vrátení poplatku postupuje v zmysle § 98a zákona č. 582/2004 Z. z. 

3) Vzniknutý preplatok bude poplatníkovi na základe písomnej žiadosti vrátený do 60 dní odo 
dňa doručenia žiadosti, prevodom na účet alebo v hotovosti v pokladnici MsÚ.“ 
 
 



 
2.zZnenie doterajšieho článku 7 sa ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré vrátane nadpisu 
znie: 

„Článok  7 
Zníženie poplatku 

1)  Správca dane zníži poplatok:  
a) študentom stredných a vysokých škôl študujúcim v SR mimo územia Zlatých 

Moraviec vo výške 50% z ročnej sadzby poplatku. Táto skutočnosť sa dokladuje 
potvrdením o návšteve školy  a o ubytovaní, resp. o prechodnom pobyte v mieste 
štúdia, 

b) fyzickej osobe za obdobie prechodného pobytu v inom meste resp. obci pri ponechaní 
si trvalého pobytu v meste Zlaté Moravce vo výške 50 % na základe potvrdenia 
mestského resp. obecného úradu o prechodnom pobyte v inom meste (obci) a úhrade 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v mieste prechodného 
pobytu. 

c) fyzickej osobe v hmotnej núdzi vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku. Táto 
skutočnosť sa dokladuje potvrdením z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

2)  Poplatníci  si môžu uplatniť nárok na zníženie na základe žiadosti alebo v hlásení o vzniku 
poplatkovej povinnosti (príloha 1a) doložením dokladov preukazujúcich dôvody na 
poskytnutie  úľavy, pričom doklady je potrebné predkladať každoročne. Poplatník si môže 
v príslušnom kalendárnom roku požadovať len jeden typ úľavy. 

3)   Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.     
      príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné   
      doklady, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 
4) Zníženie poplatku nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý neuhradil poplatok za 

predchádzajúce kalendárne roky.“ 
 
 
3.zZnenie doterajšieho článku 8 sa ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré vrátane nadpisu 
znie: 
 

„Článok  8 
Odpustenie poplatku 

1) Správca dane na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré sa poplatník   
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období nezdržiaval na území mesta Zlaté Moravce. 

2) Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady z ktorých jednoznačne 
vyplýva počet dní poplatníka mimo mesta Zlaté Moravce najmä: 
a) potvrdenie o pobyte v zahraničí vydané v príslušnom kalendárnom roku, alebo 

zahŕňajúce obdobie aktuálneho roku. 
b) potvrdenie územnej vojenskej správy o výkone služby v armáde 
c) potvrdenie príslušného cirkevného úradu o príslušnosti k cirkvi, alebo rehole                     

a vykonávaní činnosti mimo územia mesta Zlaté Moravce 
d) potvrdenie nápravnovýchovného ústavu o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody 
e) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti alebo sociálne 

služby pobytovou formou 
3) V prípade, že doklad podľa ods.2 písm. a) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je 

potrebné k dokladom predložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad). 
4) Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. 



5) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. 
príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné 
doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

6) Odpustenie poplatku nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý neuhradil poplatok za 
predchádzajúce kalendárne roky.“ 

 
 

ČLÁNOK II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Na tomto Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o poplatky za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo 
v Zlatých Moravciach na svojom........ zasadnutí dňa 13.11.2014. 

2) Tento Dodatok č. 1  nadobúda účinnosť dňa  01. januára 2015. 
   
 
 

       Ing. Peter Lednár, CSc.  v.r. 
                                                                                                   primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2014  
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 
 
N á v r h   na   schválenie    Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012  o poplatku  za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
p r e r o k o v a l o 
n á v r h   na   schválenie   Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012  o poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce 
s a   u z n á š a  
na Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012  o poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území mesta Zlaté Moravce v predloženom znení. 
 

 
 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014 
 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 

 
 
 

Mgr. Roman Šíra 
            prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 


