
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Stará Turá
 č.17/2004- Nar.

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.

Mestské zastupiteľstvo Stará  Turá na svojom zasadnutí dňa 16.12.2004 uznesením č. 21-
XVII/2004 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov toto všeobecne záväzné 
nariadenie vydané v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 2 odsek 2 zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 1
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Stará Turá.

2. Komunálnymi odpadmi sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri      
činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru a zloženia, ktorých     
pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov      
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania      
alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady      
z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na     
ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chalúp, chát, alebo na parkovanie     
alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží,      
garažových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady     
vznikajúce v obci pri čistení verejných priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo     
v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov, cintorínov     
a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych     
združení.

3. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných     
fyzickou osobou na ktoré sa  nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

4. 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 záhradou, vinicu, 
ovocný sad, trvalý trávnatý 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           
nachádzajúcu 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.



5. Ak má osoba podľa odseku 4 písm. a) v meste súčasne trvalý a prechodný pobyt, 
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 4 písm a)  
v meste trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva  
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého  
alebo prechodného pobytu.

6. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 4, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na          

to určenom
b) je hospitalizovná 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 komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

7.   Ak viacero poplatníkov podľa odseku 4. písm. a) žije v spoločnej domácnosti plnenie       
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať     
jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu       
plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník

8. Poplatok sa platí za obdobie 1 kalendárneho roka.

9. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok 
ručí
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých                          

spoluvlastníkov, alebo ak ide o bytový dom poplatok vyberá a za vybraný                         
poplatok ručí zástupca alebo správca spoluvlastníkov alebo bytového domu,                         
s ktorým majú vlastníci uzatvorenú zmluvu alebo dohodu o výkone správy                          
nehnuteľnosti alebo obytného domu,

b) správca ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok, mesto.

10. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 4.

11. Sadzbu poplatku v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych poplatkoch  stanoví 
mesto  po  schválení v mestskom zastupiteľstve.

12. Poplatok sa určuje ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v kalendárnom roku, počas             

ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý alebo prechodný pobyt,             
alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať – pre             
poplatníkov uvedených v odseku  4 písm. a),

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v kalendárnom roku       
a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov – pre poplatníkov       
uvedených v odseku 4 písm. b) a c)

13. Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov sa stanovuje ako priemerný  
počet zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo  
prechodný pobyt vynásobený koeficientom. Koeficient môže mať hodnotu max. 1.

14. Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 12 písm. b) a odseku 13 je podľa okolností
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať       

v nehnuteľnosti  (ktorú užíva alebo je oprávnený užívať), svoju činnosť, alebo



b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť  
poplatok do konca týždňa predchadzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní 
ohlasovaciu povinnosť o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej 
povinnosti.

15. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri 
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený vo výške, ktorá je priamo úmerná 
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.

16. Sadzbu za l liter odpadu pri množstvovom zber stanoví mesto  po schválení 
v mestskom  zastupiteľstve. Poplatok za množstvový zber sa určuje ako súčin sadzby, 
počtu používaných zberných nádob , frekvencie vývozov a objemu zbernej nádoby, 
ktorú poplatník používa v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov.

17. Mesto môže na základe žiadosti právnickej osoby alebo podnikateľa umožniť takejto 
osobe zavedenie množstvového zberu, ak táto osoba preukáže, že:
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných             

odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne             

zebezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

§ 2
Sadzba poplatku

1. Sadzby poplatku sú nasledovné:
a) právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia

objem zbernej nádoby              frekvencia vývozu                     sadzba poplatku
                                                                                                            Sk/ liter, dm3

110 l nádoba                            1 x týždenne                                  0,364
110 l nádoba                            2 x týždenne                                  0,364
110 l nádoba                            1 x za 2 týždne                              0,364
110 l nádoba                            1 x za 3 týždne                              0,364
1100 l nádoba                          1 x týždenne                                  0,164
1100 l nádoba                          2 x týždenne                                  0,164

b) Fyzické osoby obyvatelia
                                                                                           Sadzba poplatku v Sk
                                                                                           za osobu a deň

- rodinné domy                      K = 0,72                                 0,987
- bytové domy                       K  = 0,72                                0,987
- neobývané domy, chaty                                                     1,644/dom/deň

2. Sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov 
mesta na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými  odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob 
pripadajúcich na 1 liter ( dm3)  týchto odpadov pri množstvovom zbere alebo 



pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov vytvorených jedným poplatníkom v meste za jeden kalendárny deň. Ak mesto 
zabezpečuje zhodnocovanie  týchto  odpadov, náklady musia byť znížené o výnosy 
mesta zo zhodnotenia.

§ 3
Určenie poplatku

1. výška poplatku za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi sa    
stanovuje nasledovne: 

      
A) Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov

Objem zbernej nádoby               frekvencia vývozu                     cena v Sk/rok
110 l nádoba 1 x týždenne                             2 122,-
110 l nádoba 2 x týždenne                             4 244,-
110 l nádoba 1 x za 2 týždne                         1 061,-
110 l nádoba 1x za 3 týždne                             707,-
1100 l nádoba 1 x týždenne                             9 561,-
1100 l nádoba 2 x týždenne                           19 122,-
1100 l nádoba 1 x za 2 týždne                         4 780,-

B) Pre fyzické osoby – obyvateľov
1. rodinné domy                                           360,- Sk osoba/rok
2. bytové domy                                            360,- Sk osoba/rok
3. trvalo neobývané chalupy, chaty             600,- Sk  dom a rok
4. záhradkárske osady – množstvový zber podľa požiadaviek organizácií hradia 

záhradkári  podľa skutočných nákladov.

     C) Stavebný odpad
Odvoz a uloženie hradí pôvodca odpadu podľa skutočných nákladov, ak odpad 
pochádza z prác, ktoré podliehajú stavebnému povoleniu, resp. ohláseniu drobnej 
stavby.

2. V opodstatnených prípadoch môže mesto poskytnúť tieto úľavy:

a) vojaci základnej vojenskej služby, študenti stredných , vysokých a bakalárskych 
škôl,  nadstavbových študií s prechodným pobytom v mieste školy, osamelý občan 
nad 70   rokov                                                                                     vo výške 50 %

b) pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným pobytom 
v mieste  pracoviska, osoby  pracujúce na týždenne alebo iné pracovné cykly 
mimo miesta trvalého pobytu                                                             vo výške 70 %     

c) dlhodobé pobyty v zahraničí s dĺžkou trvania pobytu 1 rok

                                                                                                               vo výške 100 %

d) ak poplatník podľa bodu B3 preukáže, že sa  nehnuteľnosť neužívala viac  ako 90 
po sebe nasledujúcich  dní v bežnom roku     vo výške 25 % za  

                                                                                                                 každých 90 dní



3. Mesto odpustí alikvótnu časť poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady poplatníkovi, ktorý zomrel v priebehu kalendárneho roka po doložení 
fotokópie úmrtného listu pozostalými.

4. Od platenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú oslobodené 
deti      narodené v priebehu bežného roku,  za ktorý sa poplatok vyrubuje

O úľavu je poplatník povinný požiadať vždy do 31.1. bežného roka hodnoverným dokladom 
a to fotokópiou pracovnej zmluvy, fotokópiou víza, potvrdením o pobyte na území iného 
štátu, povolávacím rozkazom, dokladom o prechodnom pobyte, potvrdenie o ubytovaní 
v domove mládeže. Ak sa nehnuteľnosť neužívala viac ako 90 dní poplatník požiada o úľavu 
čestným prehlásením overeným na matrike a iným dokladom (napr. spotreba elektrickej 
energie).

§ 4
Splatnosť poplatku

Poplatok je splatný nasledovne:

Pri výške ročného poplatku do 500 Sk u občanov a do 5000 Sk u fyzických osôb 
a právnických osôb – podnikateľov  vždy do 31.3.  jednorázovo.

Ak je výška  vyrubeného poplatku u občana vyššia ako 500 Sk a u fyzických osôb –
podnikateľov a u právnických osôb vyššia ako 5000 Sk, môže poplatník tento poplatok 
uhradiť v 2 splátkach a to do 31.3., a 30.9. bežného roka. Poplatok poplatník môže zaplatiť 
prevodom, poštovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne MsÚ.

§ 5
Ohlásenie

1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, 
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,  ako 
aj od skončenia kalendárneho roka, za ktorý poplatok platil, v prípade ak došlo      
k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť mestu:

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu             
prechodného pobytu (ďalej len“ identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba  
podľa odseku 4 písm. b) a c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto  
podnikania, IČO,

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady             

potrvdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie poplatku aj doklady,  
ktoré odôvodňujú zníženie poplatku

2. Poplatník  je oprávnený podať mestu ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho  
povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada  
o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávený užívať.

3. Ak mesto samo alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok        
bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré  majú 
vplyv na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, mesto upraví 
výšku poplatku v nasledujúcom kalendárnom roku podľa okolností, ktoré  nastali



4. Ak poplatník uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok       
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo 
odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia 
kalendárneho roku, za ktorý bol poplatok uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť  
preplatok nižší ako 70,- Sk

§ 6
Záverečné ustanovenie

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN ruší sa účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia 
MsZ Stará Turá č. 5/2001-Nar., č. 4/2003-Nar. a VZN č. 8/2004-Nar. o miestnych poplatkoch 
za zber prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov  a drobných stavebných odpadov.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 16.12.2004 
a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2005

V Starej Turej, dňa 29.11.2004

                                                                                                                Ing. Ján Kišš
                                                                                                      primátor mesta


