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                                                               1)  Dôvodová správa  

 Dôvodom návrhu nového všeobecného záväzného nariadenia Mesta Stará Turá o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré obsahuje aj návrhy na 

zvýšenie jednotlivých sadzieb  tohto miestneho poplatku   s účinnosťou od 01.01.2020  - je 

podstatný nárast nákladov súvisiacich so zabezpečením odpadového hospodárstva 

v mestách a obciach Slovenskej republiky a osobitne aj v meste Stará Turá. 

Ako je zrejmé aj podľa nižšie uvedených   údajov  tabuľky mestskej príspevkovej 

organizácie Technické  služby  mesta Stará Turá, v súčasnosti   je potrebné vynaložiť 

prevádzkové náklady, súvisiace so zabezpečením  odpadového hospodárstva, zahŕňajúce 

náklady  najmä na mzdy, materiál, energie, voda, plyn, opravy, údržba, prevádzkovú réžiu, 

ďalšie náklady spočívajúce v úhrade pohonných hmôt, úhrade úložného za uskladnenie 

odpadu na  skládke, v zabezpečení odpisov, financovaní spoluúčasti na  realizovaných 

projektoch. Vytvorený objem finančných prostriedkov v súčasných prímoch  Technických   

služieb   mesta Stará Turá nestačí na pokrytie všetkých nákladov spojených s odpadovým 

hospodárstvom. 

 

               

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K tomuto rozdielu dofinancovania  odpadového hospodárstva je potrebné pripočítať 

ešte odpisy  mesta Stará Turá z majetku zakúpeného z projektov  vo výške 91 852 €. 

V dôsledku toho sa  celkový rozdiel na dofinancovaní nákladov odpadového 

hospodárstva zvyšuje na sumu 173 702 €. 
 

Zároveň došlo   napriek  úbytku obyvateľov mesta  Stará Turá aj  ku podstatnému 

zvýšeniu  celkového množstva  objemu  vytvoreného odpadu  na tomto území , ktoré 

je dokumentované  v nasledovnej tabuľke : 

Náklady na odpadové hospodárstvo 

Komunálny odpad, Separovaný odpad, BIO, Nebezpečný odpad  

Položka 2019 predpoklad v € 

Prevádzkové náklady 
(mzdy, materiál, energie, 
voda,plyn, opravy, 
údržba,prev. réžia...)  

327 500 

PHM 54 000 

Úložné na skládke 96 000 

Odpisy 50 000 

Spoluúčasť na projektoch 37 350 

Náklady SPOLU 564 850 
Príjmy TSST 187 000 

Príjmy z vybraných 
poplatkov (FO,PO) 

296 000 

Príjmy SPOLU 483 000 
Dofinancovanie 
rozdielu na odpadové 
hospodárstvo z 
rozpočtu mesta 

81 850 



 

3 

 

 

Množstvo komunálneho odpadu na obyv. v kg 

 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

* Komunálny odpad na 
obyvateľa v kilogramoch 

399 kg  417 kg 415 kg 437 kg 453 kg 443 kg 

Vývoj počtu obyvateľov v 
meste St. Turá 

9392 9292 9245 9170 9054 8978 

 

* Odpad odvezený na skládku + vyseparovaný odpad - sklo, papier, plasty, kovy, oleje, 

drevo, tetrapak, textil, neb. odpad + Bio odpad) 

* Mesto Stará Turá má zavedený zber BIO odpadu cca 1000 t ročne a toto množstvo nám 

navyšuje odpad na obyvateľa na rok. Väčšina miest tento odpad nezbiera. 

 

Ďalšou skutočnosťou , na ktorú je nutné nesporne  prihliadať,   sú veľké  zvozové vzdialenosti 

odpadu v regióne mesta Stará Turá a okolitých kopaníc. 

V tejto súvislosti pre porovnanie uvádzame, že    územie mesta  Stará Turá  má rozlohu 50,94 

km2, oproti tomu Nové Mesto nad Váhom sa rozprestiera na území 32,58 km2, máme teda 

dvakrát väčší kataster ako NM n/V a o viac ako polovicu menej obyvateľov. Mesto Myjava má 

rozlohu 48,54 km2, o 3 000 obyvateľov viac a aj výrazne vyššie dane. Piešťany majú menšiu 

rozlohu, a to 44,2 km2 a o takmer 20 000 viac obyvateľov, Senica má podobnú rozlohu, teda 

50,32 km2 a o 11 500 obyvateľov viac, Skalica má rozlohu  60,01 km2 a o 6 500 obyvateľov 

viac. Mesto Brezová pod Bradlom má rozlohu 41,08 km2, teda menšiu ako my a tiež o 3 500 

obyvateľov menej. V súčasnosti je  v Starej Turej rozloha  90 km miestnych komunikácii, 

v uvádzaných  okresných mestách je to výrazne menší  rozsah úseku ciest.  

 

Ďalším faktorom, ktorý nesporne vplýva na výšku miestneho  poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady je podstatný nárast cien za uskladnenie odpadu na skládkach odpadu, 

ku ktorému prikročil štát v poslednom období.  

 

Napriek tomu , že a v okolitých mestách sú, ako uvádzame vyššie určite kratšie  zvozové 

vzdialenosti  odpadu, viaceré z nich prikročili ku zvyšovaniu poplatku : 

 

Výška poplatku za komunálny odpad - porovnanie miest 

Mesto/obec Počet obyvateľov 

Sadzba na 
rok za 

Komunálny 
odpad pre 

občana 

Sadzba za 
Komunálny 

odpad za 
liter odpadu 

pre 
podnikateľov 

Sadzba 
Drobný 

stavebný 
odpad za 

kg 
odpadu 

Stará Turá 8 867 21,5 
0,01107-
0,02465 

0,0545 

Myjava 11 437 31 0,021 0,06 

Brezová pod Bradlom 4 957 25,62 0,01 0,01 

Ilava 5455 24,09 0,075 0,02 
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Vrbové 5 940 25,62 0,009 0,02 

Nové Mesto nad Váhom  20 066 23 
0,01471-

0,0152 
0,016 

Senica 20 342 25,98 
0,014557-
0,016406 

0,029 

Bánovce nad Bebravou 18 350 27,7 0,017 0,015 

Púchov 17 810 27,7 0,0531 0,015 

Galanta 15 021 19,96 0,0182 0,056 

     

V meste Stará Turá to sa nezvyšoval poplatok od roku 2013, čo uvádza nasledovná tabuľka : 

 

Vývoj sadzieb poplatkov za odpady v meste Stará Turá:  

Rok 2008 - 2011 2012 2013-2019 
Návrh na 

r. 2020 

Ročná sadzba pre fyzické osoby a pre 
vlastníkov nehnuteľností 

18,32 € 
20,00 € a 

23,30€ 
21,50 € 27 € 

Sadzba za liter odpadu pre 
podnikateľov 

0,0223-0,0100 € 
0,01107-
0,0247€ 

0,01107€-
0,0247€ 

0,0190€- 
0,0247€ 

Sadzba za kilogram drobného 
stavebného odpadu 

x x 0,0545 € 0,0545 € 

     

 

 

Vláda schválila  zvýšenie poplatkov za uloženie  zmesového  komunálneho  odpadu a 

objemového  odpadu na skládku odpadov, čo dokumentuje nasledovná tabuľka:  . 

Výška poplatkov za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a 

objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov 

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] 
Sadzba za príslušný rok v €/t 

2019 2020 2021 a nasledujúce roky 

1 x ? 10 17 26 33 

2 10 < x ? 20 12 24 30 

3 20 < x ? 30 10 22 27 

4 30 < x ? 40 8 13 22 

5 40 < x ? 50 7 12 18 

6 50 < x ? 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 
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Predpokladaný výber poplatkov za rok 2019 

 

     ROK  Príjem z poplatku 

v  €  PO + FO 

občania 

Náklady na 

odpadové 

hospodárstvo 

Rozdiel 

    2019 296 000,00   377 850,00  81 850,00 

 

 

    Ako vidieť - výber poplatku  pri súčasnej sadzbe nepokrýva reálne náklady na odpadové 

hospodárstvo.   Vzhľadom na uvedené navrhujeme pre občanov – fyzické osoby zvýšiť 

sadzbu zo súčasných    0,0589 € na 0,074 € osoba /deň  čo je zvýšenie o 0,0151 € na deň 

v prepočte na  osobu a rok je zvýšenie z 21,50 € na 27,00 € a zvýšenie o 5,50 € na osobu a 

rok.   Zvýšenie  uvedenej sadzby by sa malo prejaviť v nasledujúcom roku zvýšením príjmov 

od občanov o 26 % čo predstavuje  zvýšenie príjmu cca o 49 585,- € na rok 2020 pri 

predpoklade že sa výrazne nezníži počet obyvateľov mesta Stará Turá a  nezvýši počet 

občanov, ktorým mesto poskytuje úľavu na poplatku z dôvodu práce v zahraničí, študentov 

na internáte a podobne. 

 

 

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností navrhujeme predkladáme nasledovné návrhy 

zvýšenia  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady :  

 

1. Ak  porovnáme  našu  súčasnú  výšku  poplatku  pre  fyzické  osoby s ostatnými  okresnými  

mestami  v Trnavskom a Trenčianskom  kraji, náš  poplatok  21,50 € patrí k tým najnižším,  

preto  navrhujeme, aby  výška  poplatku  pre  fyzické  osoby  na  rok 2020 sa zmenila  

najmenej na  sumu  27,-€/osoba/rok.  

 

2. Poplatok  za odpady  pre  právnické  osoby  a fyzické osoby – podnikateľov  navrhujeme   

zvýšiť  zo  súčasnej  sadzby  0,01107€/liter  odpadu  na  0,0190 €/liter odpadu pre 1100 l 

kontajnery, a 0,0247 € pre 110 l nádoby  nechávame bez zmeny vo výške 0,0247 €.  

V tejto súvislosti upozorňujeme, že pri  podnikateľských  subjektoch  je  dlhodobo  problém  

s  nedodržiavaním  povinnosti  separovať  odpady. Pritom  vyseparované  zložky  odpadov 

(papier, kartón, sklo, plasty, ...) môžu  odovzdať  bezplatne  do strediska triedeného zberu. 

Namiesto  toho, mnohé podnikateľské subjekty  odpad, i  separovateľný, vhadzujú  do  

kontajnerov  určených  pre  obyvateľov  alebo  tvoria  čierne  skládky. 

   Pri  porovnaní  súčasnej  sadzby  poplatku  pre  podnikateľské  subjekty  s  ostatnými  

okresnými  mestami  v TT a TN kraji  je naša  sadzba  medzi nižšími, preto  navrhujeme, 

vyššie uvedenú sadzbu     poplatku  pre podnikateľské  subjekty od 1.1.2020  zvýšenú na 

0,0190€/liter odpadu pre 1100 l kontajner. 
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Výška ročného poplatku pre podnikateľské subjekty po zmene sadzby: 

 

Nádoba v l 

 

Počet  

vývozov 

Súčasná 

sadzba 

l/odpadu v € 

Ročný 

poplatok 

súčasný v € 

Ročný 

poplatok po 

zmene v € 

Zvýšený 

ročný 

poplatok v € 

     110      17    0,02465     46,00       46,00      0 

     110      26    0,02465     70,00       70,00      0 

     110      52    0,02465   141,00      141,00      0 

     110    104    0,02465   282,00      282,00      0 

   1100      52    0,01107   633,00    1087,00    454,00  

   1100    104    0,01107  1266,00     2174,00    908,00 

 

zvýšená sadzba na 
liter 

predpokladaný príjem rok 
2020   - PO, FO podnikat. 

zvýšenie ročného príjmu oproti roku 
2019   PO, FO podnikatelia 

0,019 €/l, - 1100l 
0,0247€/l –110 l 
odpadu   - PO 

         154 271,00 €              48 982,00 € 

 

Po zavedení týchto zmien, predpokladáme následné zvýšenie príjmu.  

   FO občania                          -  cca    49 585,00 € 

   PO  a FO–podnikatelia      -  cca    48 982,00 €   

   Spolu                                                 98 567,00 € 

 

 

3. Poplatok za drobné stavebné odpady vyberaný za konkrétne množstvo drobného stavebného 

odpadu, odovzdávané do zberného dvora navrhujeme ponechať na doterajšej výške  poplatku  

0,545 €/l aj z dôvodu, že v  porovnaní s ďalšími mestami a obcami na okolí patrila stanovená 

výška tohto poplatku medzi vyššie. 

 

4. V súvislosti s predložením nového návrhu znenia  nariadenia upozorňujeme aj  na nové 

úpravy, ktoré v predošlom texte zrušovaného nariadenia č. 9/2017- Nar. neboli :  

 

V § 2 návrhu nariadenia s prihliadnutím na reálnu prax navrhujeme upraviť v  odsekoch 2 

až 5.  tohto ustanovenia možnosť pre podnikateľov používať spoločnú zbernú nádobu – na 

základe  ich dohody, ktorej uzavretie  podlieha povoleniu správcu poplatku. Túto možnosť 

by mali len podnikatelia, ktorí v svojich prevádzkach  vytvárajú  minimálny  objem odpadu  

napr. (advokáti, notári, realitné a obchodné kancelárie, finanční poradcovia atď), resp.  nižší  

objem odpadu  (prevádzky služieb ako krajčírstvo, kaderníctvo, praktickí lekári,  atď.) a ktorí  

majú nižší počet zamestnancov  (najviac dvoch).  

Uvádzaná  možnosť by sa nevzťahovala na prevádzky, ktorými sú pohostinstvá, reštauračné 

zariadenia, veľkoobchody a výrobné prevádzkarne.  Používanie spoločnej zbernej nádoby 

(1100 l) by bolo len možnosťou a nie právnym nárokom žiadateľov, pokiaľ by  správca 

poplatku usúdil, že toto riešenie  vzhľadom na  konkrétne podmienky prevádzky žiadateľov  

nie je vhodné, boli  by povinní žiadatelia používať každý zbernú nádobu zvlášť. 

V prípade však  kladného posúdenia podmienok prevádzok žiadateľov  by správca poplatku 

povolil  užívať spoločnú zbernú nádobu a vyrubil  každému žiadateľovi poplatok v pomernej 

výške s prihliadnutím   na frekvenciu vývozu a vytváraný objem  uskladňovaného odpadu 

jednotlivého   žiadateľa. 
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Spoločné používanie zbernej nádoby sa odporúča použiť v prípadoch, kedy miestne pomery  

a väčší počet  podnikateľov, sústredených  v jednej budove  nedovoľujú umiestniť väčší 

počet zberných nádob - pre každého podnikateľa zvlášť, napr. pri dome služieb, dome štátnej 

správy, dome špecialistov,  dome kultúry a pod.  

Riešenie  používať spoločnú nádobu pre podnikateľov uplatňuje   v súčasnosti  v svojom 

nariadení   o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady napr. 

mesto Hlohovec. 

 

5. V § 6 návrhu nariadenia  navrhujeme  v porovnaní s doterajším textom zrušovaného 

nariadenia č. 9/2017- Nar.  doplniť aj  nový odsek 6  - v rámci ktorého sa uvádza, že    

doklady  na zníženie  alebo odpustenie poplatku nie je možné nahradiť čestným vyhlásením 

- dôvod  doplnenia  je zrejmý zo samotného textu doplnenia . Rovnako navrhujeme doplniť 

v § 6 nariadenia  aj nový odsek 7 - v prípade, že doklady na zníženie alebo odpustenie 

poplatku nie sú v slovenskom  alebo českom jazyku,  ustanovuje  sa povinnosť, že je 

potrebné predložiť  aj ich preklad do slovenského jazyka. Nevyžaduje sa úradný preklad. 

Dôvod doplnenia je opäť zrejmý zo samotného textu tohto ustanovenia. 

 

Záver :  

 

Cieľom návrhu nariadenia je vytvoriť podmienky predovšetkým  pre postupné znižovanie 

rozdielu vo  financovaní  nákladov odpadového hospodárstva, ktoré boli  vyčíslené na str. 2 

dôvodovej správy vo výške 173 702 €. Navrhovaným  zvýšením poplatkov  nedôjde ku 

úplnému vyrovnaniu  tohto rozdielu, avšak dôjde k vytvoreniu podmienok , že v najbližších 

rokoch  bude nutné prikročiť k ďalšiemu zvýšeniu len v postupnom  náraste a pri nižších 

hodnotách, ktoré  neovplyvnia  tak  výrazne výdavky občanov. 

 

2) Návrh uznesenia  

  

     

Uznesenie číslo ................/ 2019  

  

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej   

  

s c h v a ľ u j e  

 

VZN č. 5/2019 – NAR  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
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3) Stanovisko komisie 

pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej  

zo zasadnutia konaného dňa 10.06.2019 

 

 

Prítomní členovia komisie: 10 

Neprítomní členovia komisie: 1 

Prizvaní: 10 

Komisia uznášaniaschopná: áno 

 

 
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 

Turej na zasadnutí konanom dňa 10.06.2019 prerokovala VZN o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh a odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Starej Turej 

 

 

schváliť 

 

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh 

v súlade so zapracovanými pripomienkami. 

 

 

                         
   

 
 
Hlasovanie členov komisie:  za  10 

Proti  0 

Zdržal sa hlasovania  0 

 

 

V Starej Turej 10.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť : (tajomníčka) Bc. Dominika Gulánová 

 

Predseda komisie : Ing. Anna Halinárová 
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4) Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá 

 č. 5/2019 - NAR 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará  Turá  sa  v súlade s § 4 ods.3 písm.c),  § 6 ods. 1 a §11 ods.4 

písm. d), e) a g) zákona SNR  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 2 odsek 2 a § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ( ďalej 

len z.č. 582/2004 Z.z.) uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 

                                                                            § 1    

Predmet úpravy všeobecne záväzného nariadenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje: 

a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený  zber odpadu 

b) určenie spôsobu vyrubenia  poplatku a  platenia  poplatku 

c) stanovenie  podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

(2) Správu poplatku vykonáva mesto Stará Turá (ďalej len „správca poplatku“ alebo „mesto 

Stará Turá“) 

 

(3) Pre účely nariadenia   zdaňovacím obdobím  sa  rozumie kalendárny rok. 

     

§ 2 

Sadzba poplatku 

(1)  Správca poplatku  určuje sadzbu poplatku: 

a) 0,0740 € za fyzickú osobu a kalendárny deň podľa   osobitného predpisu 1  t.j.   - 27,00 

€ za   osobu a rok zaokrúhlené na 1 desatinné miesto nadol.  

b) 0,0545 € za 1 kg odpadu  za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín podľa  

osobitného predpisu 1 

c) množstvový zber podľa  osobitného predpisu2  pre právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikateľ nasledovne: 

 

 

                                                 
1§ 78 ods.1písm. b) zákona.č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
2 § 78 ods.1 písm. a) a  § 78 ods. 4 zákona .č. 582/2004 Z.z. 
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Objem zbernej                   Frekvencia odvozov         Sadzba poplatku       Nádoba/rok 

 nádoby v litroch                                                               €/ liter                 zaokrúhlené na  celé        

                                                                                                                      euro 

       110                         1 x týždenne                    0,0247                 141,00 

       110                         2 x týždenne                    0,0247                 282,00 

       110                         1 x za 2 týždne                0,0247                   70,00 

       110                         1 x za 3 týždne                0,0247                   46,00 

     1100                         1 x týždenne                    0,0190               1087,00 

1100                         2 x týždenne                    0,0190               2174,00    

 

(2) Správca poplatku umožní fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám 

s prevádzkami, umiestnenými  v jednom  spoločnom technicky prepojenom stavebnom 

celku, ktorí oznámili vznik poplatkovej povinnosti (ďalej len „žiadatelia“), uzavrieť dohodu 

o spoločnom užívaní zbernej nádoby na základe ich žiadosti – tlačiva, obsahujúceho  

identifikačné údaje o osobách užívajúcich zbernú nádobu, o osobe poplatníka, ktorej bude 

poplatok vyrubený,  objeme zbernej nádoby, mieste jej umiestnenia a frekvencii vývozu. 

Prílohou žiadosti podľa predchádzajúcej vety bude návrh dohody o spoločnom užívaní 

zbernej nádoby 

 

(3)Dohodu podľa odseku 2 tohto ustanovenia nie sú oprávnené  uzatvoriť fyzické  osoby  – 

podnikatelia  a právnické  osoby  pre svoje prevádzky, ktorými sú pohostinstvá, reštauračné 

zariadenia, veľkoobchody, výrobné prevádzkarne alebo prevádzkarne, ktoré zamestnávajú  

viac ako dvoch zamestnancov. 

 

(4)Správca poplatku posúdi, či je možné  uzavrieť dohodu o spoločnom užívaní zbernej nádoby. 

V prípade kladného posúdenia rozhodne o povolení užívať spoločnú zbernú nádobu a vyrubí 

každému žiadateľovi poplatok v pomernej výške s prihliadnutím   na frekvenciu vývozu 

a objem  uskladňovaného odpadu každého  žiadateľa. 

 

(5)Ak správca poplatku zistí, že zberná nádoba je nepostačujúca na  produkciu odpadu 

žiadateľov a v okolí sa hromadí odpad,  vyzve žiadateľov na podanie žiadosti o výmenu 

zbernej nádoby za zbernú nádobu s väčším objemom, alebo o pridanie ďalšej zbernej nádoby 

alebo o dodanie zbernej nádoby  pre každého žiadateľa zvlášť. Pokiaľ  žiadatelia žiadosť 

podľa predchádzajúcej vety nepodajú správcovi poplatku do 3 pracovných  dní odo dňa 

doručenia výzvy, správca poplatku dohodu o spoločnom užívaní zbernej nádoby zruší 

a uloží žiadateľom si zabezpečiť zbernú nádobu  pre každého žiadateľa zvlášť. 
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§ 3 

Určenie poplatku 

(1) Správca poplatku určuje poplatok podľa  osobitného predpisu3 ako súčin sadzby poplatku 

a počtu kalendárnych dní v   zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať fyzická 

osoba podľa osobitného predpisu4  v obci trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo ktorá je na 

území  obce oprávnená  užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej 

časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny 

porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného 

pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha. 

 

(2) Správca poplatku určuje poplatok pre  fyzickú osobu, právnickú osobu a fyzickú osobu – 

podnikateľ podľa  osobitného predpisu 5  ako súčin hmotnosti drobného stavebného odpadu 

odovzdaného v zbernom dvore a sadzby poplatku  za drobný stavebný odpad bez obsahu 

škodlivín. 

 

(3) Správca poplatku určuje pri množstvovom  zbere poplatok podľa osobitného predpisu6 ako  

súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade 

so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

 

§ 4 

Oznamovacia povinnosť 

 

(1) Každý poplatník je povinný  zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť  si 

do 30 dní  oznamovaciu povinnosť  vyplývajúcu z osobitného predpisu7   v nasledovných 

prípadoch: 

a) pri vzniku poplatkovej povinnosti  

b) pri zmenách  skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku 

c) pri zániku poplatkovej povinnosti 

d) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť  aj doklady, ktoré odôvodňujú 

zníženie alebo odpustenie poplatku. 

(2)Tlačivá spojené s plnením oznamovacej povinnosti podľa odseku 1 tohto ustanovenia   sú   

k dispozícií na ekonomickom oddelení na mestskom úrade  mesta Stará Turá a na webovej  

stránke mesta Stará Turá  https://www.staratura.sk/tlaciva-ziadosti-a-podani/ 

 

 

§ 5 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

                                                 
3 § 79 ods. 2 písm. a) zákona .č. 582/2004 Z.z. 
4 § 77 ods. 2 písm. a) zákona .č. 582/2004 Z.z. 
5 § 78 ods. 1 písm. c) zákona .č. 582/2004 Z.z. 
6 § 79 ods.1 zákona.č.582/2004 Z.z. 
7 § 80 zákona  č. 582/2004 Z. z. 

https://www.staratura.sk/tlaciva-ziadosti-a-podani/
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(1) Správca poplatku vyrubí každoročne poplatok za komunálny odpad  rozhodnutím na 

celé zdaňovacie obdobie.  

 

(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až 

do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.  

  

(3) Ak  poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje  jeden z nich, mesto vyrubí 

poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi . 

  

(4) Vyrubený poplatok je splatný v 2 splátkach: 

a) splátka  do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 

b) splátka do 30.9. príslušného zdaňovacieho obdobia, 

 

(5) Poplatok môže byť zaplatený aj naraz, najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

 

(6) Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín platí  fyzická osoba, právnická osoba, 

            fyzická osoba - podnikateľ v hotovosti  po  odovzdaní  drobného stavebného odpadu   

            na zbernom  dvore na základe vážnych lístkov. 

 

(7) Poplatok pre poplatníka  podľa § 2 ods. 3  nariadenia  sa uhrádza na základe oznámenia. 

Poplatok vypočítaný správcom je splatný do 15 dní odo dňa doručenia, ak v doklade   

nebude  uvedené inak. Poplatok je možné uhradiť  

a) bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku 

b) hotovostnou platbou v pokladni správcu poplatku pri platbách do 300 € 

c) prostredníctvom POS terminálu v pokladni správcu poplatku  

      

 

§ 6 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

(1) Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe 

písomnej žiadosti, ak mu  zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho 

obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho  pomernej 

časti z nasledovných dôvodov:  

a) skončenie trvalého pobytu v meste Stará Turá 

b) skončenie prechodného pobytu v meste Stará Turá 

c) úmrtie osoby, za ktorú poplatník uhradil poplatok  

d) zanikne oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území mesta Stará Turá 

e) ukončenie podnikateľskej činnosti 

 

(2)Správca poplatku  poplatok zníži o 50%, ak poplatník preukáže,  že sa viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období nezdržiava na území mesta z nasledovných dôvodov: 
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a) je študentom dennej formy štúdia s ubytovaním v mieste  štúdia mimo  mesta 

Stará Turá 

b) je pracujúcim s  ubytovaním mimo mesta Stará Turá 

c) je vodičom medzinárodnej kamiónovej dopravy  

d) je pracujúcim s výkonom práce v zahraničí v turnusovom režime 

 

(3)Poplatník  preukazuje skutočnosti, ktoré oprávňujú správcu poplatku na to, aby poplatok 

znížil o 50%, hodnoverným dokladom na príslušné zdaňovacie obdobie: 

 

a) prechodným pobytom v mieste školy alebo potvrdením o ubytovaní v internáte 

a súčasne potvrdením o dennom štúdiu. V prípade  ubytovania mimo internátu 

kópiou nájomnej zmluvy alebo zálohového predpisu, z ktorej je zrejmé, že v mieste 

školy uhrádza aj poplatok za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a súčasne potvrdenie o dennom štúdiu alebo potvrdením o zaplatení poplatku 

v mieste školy. Nájomná zmluva alebo zálohový predpis  musia byť vystavené na 

meno poplatníka, za ktorého sa žiada úľava na poplatku v mieste trvalého pobytu. 

 

b) prechodným pobytom v mieste práce a potvrdením zamestnávateľa  o trvaní 

pracovného pomeru na aktuálny rok. V prípade ubytovania v súkromí nájomnú  

zmluvu alebo zálohový predpis, z ktorej je zrejmé, že v mieste práce uhrádza  

poplatník  aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a súčasne  

potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru alebo dokladom   

o zaplatení poplatku v mieste práce. Doklady musia byť vystavené na meno 

poplatníka, za ktorého sa žiada úľava na poplatku v mieste trvalého pobytu. 

 

c) potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry o mieste a trvaní výkonu práce 

v zahraničí alebo kópia pracovnej zmluvy s uvedením miesta a trvania výkonu práce 

v zahraničí alebo potvrdenie opatrovanej osoby o mieste a trvaní pobytu v zahraničí, 

potvrdenie od zamestnávateľa o práci v turnusovom režime alebo kamiónovej 

doprave 

 

 

 

(4) Správca poplatku  odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa    viac 

ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území mesta Stará Turá  z nasledovných 

dôvodov: 

a) dlhodobo sa zdržiava v zahraničí okrem poplatníkov, ktorí v zahraničí 

vykonávajú prácu v turnusovom režime 

b) ak je poplatník vo výkone trestu odňatia slobody, vo výkone väzby 

c) ak je poplatník umiestnený v zariadení sociálnych služieb ( detský domov, 

domov dôchodcov, domov sociálnych služieb), reedukačnom zariadení, 

v diagnostickom zariadení 

 

(5)Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré oprávňujú správcu poplatku na to, aby  poplatok 

odpustil, hodnoverným dokladom na príslušné zdaňovacie obdobie: 

 

a) potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry o mieste a trvaní výkonu práce 

v zahraničí, alebo kópia pracovnej zmluvy s uvedením miesta a trvania výkonu 
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práce v zahraničí, potvrdením o trvaní pracovného pomeru  v zahraničí 

v zdaňovacom období. kópia nájomnej zmluvy potvrdzujúca miesto a trvanie 

pobytu v zahraničí, doklad o mieste a trvaní výmenného študijného pobytu 

v zahraničí, pre maloleté deti potvrdenie o návšteve školy alebo predškolského 

zariadenia v zahraničí 

b) potvrdenie o výkone väzby, o výkone trestu odňatia slobody 

c) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb 

 

 

(6)Poplatníci sú povinní predkladať doklady preukazujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv   

na   zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne za aktuálne zdaňovacie obdobie. 

Tieto doklady musia byť hodnoverné. Z takto predložených dokladov musí byť 

jednoznačné, že poplatník má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku na aktuálne 

zdaňovacie obdobie. Výnimkou sú študenti dennej formy štúdia, ktorí predkladajú 

doklady o štúdiu a ubytovaní na školský / akademický  rok. 

 

(7)Doklady  na zníženie  alebo odpustenie poplatku nie je možné nahradiť čestným 

vyhlásením. 

 

(8)V prípade, že doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku nie sú v slovenskom  alebo 

českom jazyku, je potrebné predložiť  aj ich preklad do slovenského jazyka. Nevyžaduje 

sa úradný preklad.  

 

(9)Správca poplatku zníži poplatok za komunálne odpady  v zmysle § 7 nariadenia   na 

základe písomnej žiadosti poplatníka a doložených dokladov, len v prípade, ak  si 

poplatník plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia  sa ruší  účinnosť Všeobecne záväzného 

nariadenia  č. 9/2017 – Nar. zo dňa 20.11.2017 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené  na úradnej tabuli dňa 

.............................. a nadobúda účinnosť 1.1.2020. 

 

V Starej Turej, dňa ............................. 

 

 

 

                                                                                                  PharmDr.Leropold Barszcz 

                                                                                                            primátor mesta                                                                                                       


