
Všeobecné záväzné nariadenie
Mestského zastupiteľstva Stará Turá

č. 5/2001-Nar.
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá č. 

1/2001- Nar. o miestnych poplatkoch

     Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí konanom dňa 13. 11. 2001 uznesením 
č. 14-XIX/2001 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov v súlade s § 6 zák. č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a zák. SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov toto VZN.

§ 1

     Text v § 1 sa dopĺňa:
j/ poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov.

     Za § 11 sa vkladá nový § 11a, ktorý znie:

§ 11 a
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov

1.  Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov sa platí za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta. 
V poplatku nie sú zahrnuté náklady vzniknuté pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, 
ktoré sú v správe mesta a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba náklady na 
spracovanie  odpadu.

2. Zberné nádoby zabezpečuje v súlade so systémom zberu komunálneho odpadu mesto:
    a/ Občania majú cenu za zbernú nádobu zahrnutú vo výške poplatku .
    b/ FO – podnikateľ a PO uhradí cenu za zbernú nádobu na  komunálny odpad ( zberná nádoba    

musí byť primeraná veľkosti  a druhu činnosti prevádzkárne ) na vlastné náklady.

3.  Poplatok platí:
a/  fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b/ právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komunálny odpad 
a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta, určenú na 
podnikanie,
c/  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa na území mesta a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako 
je záhrada, byt alebo nebytový priestor.

4. a/ Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového 
priestoru; ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, 
je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo 
správcu, určí platiteľa  mesto. Ak je vlastníkom štát  je platiteľom správca.  Ak  je vlastníkom 
nebytových priestorov mesto a nehnuteľnosť užívajú viacerí nájomcovia, poplatok platí nájomca. 
K stanoveniu    výšky poplatku určí správca majetku mesta – mestská príspevková organizácia 



TECHNOTUR Stará Turá /ďalej len TECHNOTUR/ koeficient prepočtu podľa prenajatej plochy, 
počtu zamestnancov a druhu činnosti.
     b/  Správcovia bytových domov, prípadne spoločenstvá vlastníkov sú povinné predložiť na 
základe výzvy správcu poplatkov  kompletné menné zoznamy bytových domov s uvedením počtu 
členov domácností.

5.  Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho odpadu na 
území mesta, sú povinní sa prihlásiť na mestskom úrade najneskôr do jedného mesiaca od 
nadobudnutia účinnosti tohto VZN, aby im mesto mohlo zabezpečiť potrebné zberné nádoby podľa 
schváleného systému zberu komunálneho odpadu.

6. Výšku poplatku pre fyzické osoby, pre fyzické osoby –podnikateľov a pre právnické osoby 
stanoví mesto v prílohe tohto VZN .Príloha VZN tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. O schválenej 
výške poplatku je mesto povinné informovať obyvateľov spôsobom v mieste obvyklým. 

7. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza mesto z posledných 
jemu známych údajov  podľa stavu k 1. 1.. 
V roku 2002  vyrubí mesto poplatok do 31. 5. 2002. V nasledujúcich rokoch vyrubí poplatok do 15. 
marca kalendárneho roka.
     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 4 splátkach a to: 
do 31.3., 30.6., 30.9. a 30.11.

8. V opodstatnených prípadoch môže mesto poskytnúť tieto úľavy:
a/ vojaci základnej vojenskej služby, študenti stredných, vysokých a bakalárskych škôl, 
nadstavbových štúdií 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   

vo výške 70%,

c/ študenti v zahraničí, dlhodobé pobyty v zahraničí s dĺžkou trvania pobytu 1 rok
                                                                                                                        vo výške 100%.
     O úľavu  je poplatník povinný požiadať pre rok 2002 do 31.3.2002 a pre nasledujúce roky do 31. 
1.kalenárneho roka. V prípade nepožiadania o úľavu v stanovenom termíne, nárok na úľavu zaniká. 

9. Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov môže mesto použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom, 
prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov.

     Text v §12 ods. 1 sa dopĺňa:
v prvej vete sa vkladá písmeno „j“ za písmeno  „i“.

§ 2

     Ostatné časti VZN zostávajú nezmenené.



§ 3
     Toto všeobecne záväzné nariadenie  bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 14. 11. 2001 
a nadobúda účinnosť 1. 1. 2002.

V Starej Turej, 22. 10. 2001 

Ing. Ján  K i š š
primátor mesta

Príloha č. 1 k VZN č. 5/2001 

Sadzby miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpadov

Občania - FO
Rodinné domy 360,- Sk/občan/rok

Miestne časti 310,- Sk/občan/rok

Bytové domy 280,- Sk/občan/rok
/v správe TURBYT s.r.o., TECHNOTUR a SBDO, ST-A a.s.  a spoločenstvá vlastníkov/

Podnikatelia – FO, PO
fyzická osoba- podnikateľ bez prevádzky a zamestnancov        platí ako občan

fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba             800,-Sk/rok          za 110 l nádobu s vývozom
                                                                                                           1 krát za 2 týždne

fyzická  osoba-podnikateľ a právnická osoba          1.600,-Sk/rok          za 110 l nádobu s vývozom 
                                                                                                           1 krát do týždňa

fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba          3.200,- Sk/rok          za 110 l nádobu s vývozom
                                                                                                           2 krát do týždňa

fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba          8.500,- Sk/rok         za  1100 l nádobu s vývozom
                                                                                                           1 krát do týždňa

fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba       17.000,- Sk/rok           za 1100 l nádobu s vývozom
                                                                                                            2 krát do týždňa  

Rekreačné domy a chalupy, ak nie sú trvale obývané – poplatok za nehnuteľnosť
                                                                                                             360,- Sk/rok
V záhradkárskych osadách mesto zabezpečí sezónny zber odpadov prostredníctvom 
veľkoobjemových kontajnerov – poplatok za nehnuteľnosť                50,- Sk/rok
/napr. záhrada, záhradná chatka/
U sezónnej prevádzky u podnikateľských subjektov Dubník I sa poplatok prepočíta 
podľa dĺžky prevádzky na mesiace.     


