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Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. /2012
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Zlaté Moravce

Predkladá:
Meno
Funkcia

Bc. Renáta Kordošová
vedúca oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok

Spracoval:
Meno
Funkcia

Bc. Renáta Kordošová
vedúca oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok
Ing. Monika Andrýsková
referent oddelenia miestnych daní

Prerokované:
Názov komisie: finančná
dňa 17.10.2012 – odporučené / neodporučené
Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 17.10.2012 prerokovala návrh VZN č. /2012
o poplatku a odporučila návrh mesta zvýšiť poplatok na osobu a kalendárny deň zo sumy
0,0438 € (16 €/365 dní) na 0,04658 € (17 €/365 dní
MR 31.10.2012 – odporúča
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Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dôvodová správa
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mesta Zlaté Moravce
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Zlaté Moravce
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady nadobudol účinnosť 1. novembra 2004 a bol viackrát
novelizovaný, naposledy zákonmi č. 460/2011 Z. z. a 286/2012 Z. z.
Nakoľko VZNm č. 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady nie je v súlade s vyššie uvedenými platnými právnymi predpismi
predkladáme tento návrh VZN Mesta Zlaté Moravce o poplatku na území mesta Zlaté
Moravce Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
Poplatok 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. Podľa § 83 vyššie uvedeného zákona mesto ustanoví
všeobecne záväzným nariadením sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, pri množstvovom
zbere spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo
jeho pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho
pomernej časti alebo pri znížení a odpustení poplatku.
Dôvodom tohto návrhu VZN o poplatku na území mesta Zlaté Moravce je potreba
zapracovať zmeny v súlade so zákonom č. 460/2011 Z. z. ako aj skutočnosť, že náklady
spojené so zberom, prepravou, uložením a zneškodňovaním komunálneho odpadu sú podľa
kalkulácie, ktorú predložili Technické služby mesta vyššie, ako príjem z vybratého poplatku
a každoročne sú vyčleňované z rozpočtu mesta finančné prostriedky na dofinancovanie
daných služieb.
V návrhu VZN o poplatku oproti VZN platnému v r. 2012 sa uskutočnili najmä tieto
zmeny:
- vypustili sa citácie zákona,
- zmenila sa sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň zo sumy 0,0438 EUR na
0,04658 EUR ( zohľadňuje reálne výdavky na vývoz komunálneho odpadu podľa
podkladov Technických služieb mesta Zlaté Moravce ),
- pri množstvovom zbere sa pridal veľkoobjemový kontajner s objemom 3000 l so
sadzbou 0,0050 € / l, nakoľko podľa § 39 ods. 11 zákona č. 223/2011 Z. z. o odpadoch
musia mať pôvodcovia odpadov na výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch
možností
- predĺžila sa lehota na podanie žiadostí o zníženie resp. o odpustenie poplatku z 31. 01.
do 31. 12. príslušného zdaňovacieho obdobia
- najpodstatnejšie zmeny predstavujú ustanovenia o vrátení poplatku, znížení, resp.
odpustení poplatku (§82)
- zaviedol sa inštitút zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona (§82 ods. 3)
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce v plnom rozsahu.
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Uznesenie č.xx /2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.11.2012
N á v r h na schválenie VZN č. .../2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa
08.11.2012
prerokovalo
n á v r h na schválenie
VZN č. .../2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce

uznáša sa
na VZN č. .../2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach dňa

08.11.2012

Ing. Peter

Lednár, CSc.

primátor mesta

Návrh
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 § 77 ods. 5, § 78, § 79 ods. 1, 2, § 82, § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vydáva pre územie mesta Zlaté Moravce toto
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č...../ 2012
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté
Moravce
Článok 1
Určenie poplatku
1) Pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby je zavedený množstvový zber. Pri
množstvovom zbere sa poplatok určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
2) Pre fyzickú osobu sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní
v kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude mať v meste Zlaté Moravce trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých užíva nehnuteľnosť na území mesta
Zlaté Moravce, alebo je oprávnený ju užívať.
Článok 2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok
Článok 3
Sadzba poplatku
1) Správca dane stanovuje sadzby poplatkov pri množstvovom zbere nasledovne:
a) 0,0155 € / l pri zbernej nádobe s objemom 110 l
b) 0,0081 € / l pri zbernej nádobe s objemom 1 100 l
c) 0,0050 € / l pri veľkoobjemovom kontajnery s objemom 3000 l
2) Sadzba poplatku pre fyzické osoby je stanovená vo výške 0,04658 eura na osobu
a kalendárny deň, čo predstavuje po zaokrúhlení 17 eur za obdobie celého jedného
kalendárneho roka. Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej
domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej
domácnosti.
Článok 4
Množstvový zber
1) Poplatník, ak sa jedná o právnickú osobu alebo podnikateľa, sa môže zapojiť do
množstvového zberu a uzatvoriť dohodu o podmienkach vývozu a skládkovaní
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu s Technickými službami mesta Zlaté
Moravce do 31. januára určeného obdobia, v ktorej si určí frekvenciu odvozov, počet

a objem zberných nádob, ktoré bude užívať v súlade so zavedeným systémom zberu
odpadu.
Ak poplatková povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, poplatník sa môže
zapojiť do množstvového zberu vyplnením oznámenia o vzniku poplatkovej povinnosti
( príloha 1b ) a uzatvorením dohody s Technickými službami mesta Zlaté Moravce do 30
dní od vzniku poplatkovej povinnosti.
2) Poplatok za množstvový zber správca dane určí platobným výmerom po ukončení
štvrťroka na základe podkladov z Technických služieb mesta Zlaté Moravce.
Článok 5
Splatnosť poplatku
Správca dane určí splatnosť a podmienky úhrady poplatku v rozhodnutí alebo v platobnom
výmere.
Článok 6
Vrátenie poplatku
Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému
v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok najmä z dôvodu zrušenia
trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta Zlaté Moravce, alebo prevodom resp.
prechodom vlastníctva nehnuteľnosti na území mesta do vlastníctva inej osoby , na základe
písomnej žiadosti v ktorej si určí formu vrátenia poplatku; t.j. v hotovosti, poštovým
poukazom alebo prevodom na v žiadosti uvedené číslo účtu a príslušnej banky.
Článok 7
Zníženie poplatku
1) Správca dane na základe žiadosti zníži poplatok na sadzbu 0,0066 eura na kalendárny deň
za obdobie viac ako 90 dní počas ktorých sa poplatník nezdržiaval v zdaňovacom
období na území mesta Zlaté Moravce.
2) Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní poplatníka mimo mesta Zlaté Moravce a to najmä:
a) potvrdenie o návšteve školy a o ubytovaní, resp. o prechodnom pobyte v mieste štúdia.
b) potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci ( meste ) a doklad o úhrade poplatku
v danom zdaňovacom období v mieste prechodného pobytu.

1)
2)

3)
4)

Článok 8
Odpustenie poplatku
Správca dane na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiaval na území mesta Zlaté Moravce.
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní poplatníka mimo mesta Zlaté Moravce, ako napríklad:
a) potvrdenie o pobyte v zahraničí
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 nápravno – výchovného ústavu o výkone väzby alebo trestu
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 ).
Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

5) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku do 31.12. príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady podľa čl. 7 a 8, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku
za toto obdobie zaniká.
6) Správca dane môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
7) Zníženie poplatku a odpustenie poplatku nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý
neuhradil poplatok za predchádzajúce kalendárne roky.

1)
2)

3)
4)

Článok 9
Záverečné ustanovenia
Správu miestneho poplatku vykonáva mesto Zlaté Moravce prostredníctvom primátora
mesta a poverených pracovníkov mesta Zlaté Moravce.
Pokiaľ toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu poplatku
a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZNm č. 11/2011
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Zlaté Moravce v plnom rozsahu.
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce dňa .......... a nadobúda účinnosť dňa 01. januára
2013.

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Príloha 1a)
OZNÁMENIE VZNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI PRE FYZICKÉ OSOBY
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––meno, priezvisko, adresa poplatníka
Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad
Odd. miestnych daní
a vymáhania pohľadávok
Ul. 1. mája č. 2
953 01 Zlaté Moravce
Vec:
Oznámenie poplatkovej povinnosti podľa zák. NR SR č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
V súlade so zák. NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zákonom stanovenej lehote do jedného
mesiaca odo dňa vzniku (zániku) povinnosti platiť poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ako poplatník ohlasujem (nehodiace prečiarknuť):
 vznik poplatkovej povinnosti
 zánik poplatkovej povinnosti
POPLATNÍK:
Meno
Priezvisko, titul
Dátum narodenia
Adresa trvalého pobytu
Adresa prechodného pobytu

:
:
:
:
:

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

I.
Identifikačné údaje osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa
zákona (napr. viacero poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti):
1)
Meno
Priezvisko, titul
Dátum narodenia
Adresa trvalého pobytu
Adresa prechodného pobytu

:
:
:
:
:

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

uvedeného

2)
Meno
Priezvisko, titul
Dátum narodenia
Adresa trvalého pobytu
Adresa prechodného pobytu

:
:
:
:
:

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

3)
Meno
Priezvisko, titul
Dátum narodenia
Adresa trvalého pobytu
Adresa prechodného pobytu

:
:
:
:
:

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

II.
Priložené doklady odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 7 a 8
VZNm č. ..../2012:

III.
Ohlásenie poplatníka v prípade, ak zistil, že:
a) jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia ako mu bola vyrubená
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
b) neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

V Zlatých Moravciach dňa ..........................
............................................
titul, meno priezvisko
a podpis poplatníka

Príloha 1b)
OZNÁMENIE VZNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI PRE PRÁVNICKÉ OSOBY
Názov právnického subjektu
Mestský úrad Zlaté Moravce
Odd. miestnych daní
a vymáhania pohľadávok
Ul. l. mája č. 2
953 01 Zlaté Moravce
Vec:

Oznámenie poplatkovej povinnosti podľa zákona SNR č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

V súlade so zákonom NR-SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
v zákonom stanovenej lehote jedného mesiaca od vzniku / resp. zániku/ povinnosti platiť
poplatok ako poplatník ohlasujem

vznik poplatkovej povinnosti

zánik poplatkovej povinnosti
PRÁVNICKÁ OSOBA:
Názov, obchodné meno

:

...............................................................................

Sídlo / miesto podnikania

:

...............................................................................

IČO

:

...............................................................................

Bankové spojenie

:

...............................................................................

Číslo účtu

:

...............................................................................

Kontakt tel. č. / fax

:

...............................................................................

Druh a počet zberných nádob :
A ich stanovište

...............................................................................

Frekvencia vývozov

...............................................................................

:

Poznámky:
........................................................
Podpis, pečiatka právnickej osoby
Príloha : Kópia živnostenského listu

