Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Želiezovce
č. 14/2009
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
__________________________________________________________________
Mesto Želiezovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 83 a § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Želiezovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady .
§1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a) z a v á d z a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
b) upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok) na území Mesta Želiezovce.

§2
Základné pojmy
(1) Správcom poplatku na území mesta Želiezovce je Mesto Želiezovce (ďalej len správca poplatku)
(2) Poplatkovým obdobím je kalendárny rok od 1. januára do 31. decembra. Pre poplatníkov, ktorým
poplatková povinnosť vzniká, alebo zaniká v priebehu kalendárneho roka, poplatkovým obdobím je
pomerná časť kalendárneho roka.

§3
Poplatník
(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je :
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
b) fyzická osoba ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný
účel ako na podnikanie
c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na iný účel ako podnikanie
d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
mesta na účel podnikania.
(2) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
(3) Ak viacero poplatníkov – právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov užíva jednu zbernú
nádobu, plnenie povinnosti poplatníka môže na základe vzájomnej dohody prevziať jeden z nich.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1 § 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia, ak na jeho
základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného

obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva ja
poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti
produkuje len komunálne odpady a lebo drobné stavebné odpady.
§4
Sadzba poplatku

(1) Sadzba poplatku je 0,050 € za každú osobu a deň u poplatníka uvedeného v § 3 ods. 1 písm. a) a
b) tohto všeobecne záväzného nariadenia
(2) Sadzba poplatku je pre poplatníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. c) a d) tohto nariadenia je
zavedený množstevný zber , kde sadzba poplatku je nasledovná :
a) 0,018 € za jeden liter komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pri nádobách s
objemom 50 l (vrecia) , 110 l, 120 l a 240 l
b) 0,008 € za jeden liter komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pri nádobe s
objemom 1 100 l a 8 000 l (VKK – veľkokapacitný kontajner)

§5
Určenie poplatku
(1) Poplatok pre poplatníkov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) a b) tohto všeobecne záväzného
nariadenia je ročný a určuje sa ako súčin sadzby poplatku uvedenej v § 4 ods. 1 písm. a) tohto
všeobecne záväzného nariadenia a počtu kalendárnych dní.
Ročný poplatok = sadzba poplatku x počet kalendárnych dní
(2) Poplatok pre poplatníkov uvedených v § 3 ods. 1 písm. c) a c) tohto všeobecne záväzného nariadenia
je ročný a určuje sa ako súčin sadzby poplatku uvedenej v § 4 ods. 1 písm. b) tohto všeobecne
záväzného nariadenia , objemu zbernej nádoby a frekvencie vývozu.

Ročný poplatok = sadzba poplatku x objem zbernej nádoby x frekvencia vývozu

§6
Ohlasovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný doručiť správcovi poplatku ohlásenie do 30 dní a to na predpísanom tlačive,
ktoré tvorí prílohu č. 1 a 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia. :
a) odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti
c) odo dňa, keď došlo k zmene už ohlásených údajov.
(2) Poplatník predloží správcovi poplatku spolu s ohlásením podľa odseku 1 § 6 tohto všeobecne
záväzného nariadenia aj doklady potvrdzujúce tieto údaje.
(3) Osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti ,
ktoré majú vplyv na určenie výšky miestneho poplatku.
(4) Zmena osoby, ktorá plní povinnosti poplatníka za ostatných členov spoločnej domácnosti, je spojená
s novou oznamovacou povinnosťou .

§7
Vyrubenie poplatku
Správca poplatku vyrubí poplatok platobným výmerom pre všetkých poplatníkov. Pre vyrubenie
poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.
§8
Splatnosť poplatku
Vyrubený poplatok je splatný v štyroch rovnakých splátkach, a to nasledovne :
a) prvá splátka do 31. mája príslušného poplatkového obdobia,
b) druhá splátka do 31. júla príslušného poplatkového obdobia,
c) tretia splátka do 30. septembra príslušného poplatkového obdobia,
d) štvrtá splátka do 30. novembra príslušného poplatkového obdobia.
§9

Odpustenie poplatku
(1) Správca poplatku poplatok odpustí na základe žiadosti, ktorá tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia :
a) ak poplatník preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
pričom za dlhodobé obdobie sa na účely určenia poplatku považuje obdobie viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní.
(2) Podmienkou na odpustenie poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, že
poplatník sa zdržiava alebo zdržiaval v zdaňovacom období dlhodobo v zahraničí. Doklad, ktorý
preukazuje danú skutočnosť je :
a) potvrdenie príslušného úradu o pobyte v zahraničí (Úrad pre prihlasovanie obyvateľstva,
rezidentské povolenie),
b) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná zmluva),
c) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí, doklad príslušnej
organizácie o pobyte v zahraničí
d) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
e) sobášny list (úradne zaevidovaný na príslušnej slovenskej ambasáde v zahraničí alebo úradne
potvrdený na osobitnej matrike pri ministerstve vnútra SR), u detí narodených v zahraničí a
žijúcich v zahraničí potvrdenie osobitnej matriky pri ministerstve vnútra SR
f) potvrdenie o štúdiu v zahraničí za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho
spoplatneného obdobia do 31. augusta aktuálneho spoplatneného obdobia alebo potvrdenie za
akademický rok od 1. septembra aktuálneho spoplatneného obdobia do 31. augusta
nasledujúceho spoplatneného obdobia
Uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
(3) Ak si v poplatkovom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku najneskôr do 31.
januára v prípade ak sa zdržiaval v zahraničí aj v predchádzajúcom poplatkovom období a v tejto
lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2 tohto nariadenia, nárok na odpustenie poplatku za
toto poplatkové obdobie zaniká.
(4) Ak u poplatníka nastanú skutočnosti uvedené v § 9 ods. 1 tohto nariadenia, je povinný ich ohlásiť
správcovi poplatku do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

§ 10
Zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona
1) Správca poplatku poplatok zníži, resp. odpustí :
a) o 50% u občanov, ktorí k 1.1. poplatkového obdobia dovŕšili vek 70 rokov
b) u občanov, ktorí sú umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach

2) Správca poplatok zníži podľa § 10 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia na základe
záznamov z evidencie obyvateľstva.

§ 11
Záverečné ustanovenie
(1) Výkonným orgánom správcu poplatku je Mestský úrad Želiezovce, referát hospodárstva.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje :
a) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Želiezovce č. 11/2008 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 11.12.2008,
(3) Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach dňa 26.11.2009 uznesením č. 218/2009 schválilo toto
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010

Ing. arch. Pavel BAKONYI
primátor mesta

Mesto

Želiezovce

SNP 2, 93701 Želiezovce, IČO: 307696

PO – KO
Ohlásenie – oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
právnických osôb, podnikateľov a fyzických osôb, ktoré podnikajú (ďalej len PO)
v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Želiezovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

Vznik poplatkovej povinnosti

Zmena poplatkovej povinnosti Zánik poplatkovej povinnosti

od......................................................
I. Oddiel – údaje o poplatníkovi
Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného registra alebo živnostenského registra

IČO

Rodné číslo

DIČ

Ulica, súpisné a orientačné číslo

Sídlo:

Ostatné údaje

Mesto (obec)

PSČ

Banka z ktorej je plnená daňová povinnosť

Číslo účtu

Kód banky

Meno a priezvisko zodpovednej osoby

Číslo telefónu

e-mail

§ 77 b) – právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na
iný účel ako podnikanie
§ 77 c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať lebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania

II.Oddiel – údaje o nehnuteľnosti, ktorú platiteľ užíva, alebo má oprávnenie užívať na území mesta
Adresa nehnuteľnosti
Názov budovy (prevádzky)
Ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ
Odberné miesto zberu
komunálneho odpadi

Poznámka

Poznámka:
Ak PO užíva, alebo má oprávnenie užívať viac ako jednu nehnuteľnosť na území mesta, vyplní oznámenie za každú takúto nehnuteľnosť na
samostatnom tlačive.

POPLATNÍK BUDE PLATIŤ SPRÁVCOVI DANE POPLATOK:
za vlastný subjekt (organizáci prevádzku)

za iné
nádobu používa aj

subjekty(org., prevádzky..)ak zbernú
iná PO

prostredníctvom iného platiteľa (organizácie...) názov_____________________________________IČO_______________

z

Oddiel – údaje potrebné pre výpočet miestneho poplatku

Dátum vzniku poplatkovej povinnosti:

Dátum zmeny poplatkovej povinnosti

časť A
1 krát týždenne

(52 vývozov)

a)

2 týždenne

(104 vývozov)

b)

( 26 vývozov)

c)

Frekvencia vývozu 1 krát za dva týždne
1 krát mesačne

( 12 vývozov)

Inak (uviesť počet vývozov)
časť B
50 litrové vrecia
Objem zbernej
nádoby, ktorú
poplatník používa

d)
e)

časť C
Poznámka

110 l nádoba
Počet nádob

120 l nádoba
1100 l nádoba
8000 l VOK

Poznámka:
PO v čast A potvrdí frekvenciu vývozu komunálneho odpadu z odberného miesta vyplneného v oddieli II.v časti B PO potvrdí
ktorú používa a v časti C počet nádob.

zbernú nádobu,

IV. Oddiel – údaje pre správcu dane o poplatníkoch, ktorú používajú spoločnú zbernú nádobu
V prípade, že na základe dohody zbernú nádobu uvedenú v odd. III používa aj iná PO, platiteľ je povinný v zmysle čl. 2 ods. 3 platného Všeobecne
záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priložiť zoznam týchto PO, v tvare:
Obchodné meno

IČO

Názov prevádzky

Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením
nepravdivých údajov.

Dátum:..........................................
pečiatka

...........................................................
Podpis platiteľa (poplatníka)

Prílohy:
z
z

Výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra alebo zriaďovacia listina, povolenie pre činnosť,
licencia a pod.
Nájomná zmluva, pokiaľ sa vyplní v odd. II. nájomca – užívateľ nehnuteľnosti, alebo, že poplatok platí
prostredníctvom platiteľa.

Informácie:
Platiteľ poplatku je povinný správcovi dane v rámci oznamovacej povinnosti ohlásiť všetky skutočnosti potrebné na vyrúbenie
poplatku a to do jedného mesiaca odo dňa povinnosti platiť poplatok, odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik
poplatkovej povinnosti; od skončenia príslušného kalendárneho roka za ktorý sa platil poplatok, v prípade, že došlo k zmene už
ohlásených údajov.

Mesto

Želiezovce

SNP 2, 93701 Želiezovce, IČO: 307696

FO – KO
Ohlásenie – oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
fyzických osôb
v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Želiezovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

Vznik poplatkovej povinnosti

Zmena poplatkovej povinnosti

Zánik poplatkovej povinnosti

od......................................................
Dôvod vzniku, resp. zmeny
I. Oddiel . údaje o platiteľovi
Titul:

Priezvisko

Adresa trvalého
pobytu

Adresa prechodného
pobytu

Adresa doručovania
platobných výmerov

Rodné číslo

Meno
Ulica:

Súpisné číslo:

Orientačné číslo:

Mesto:

PSČ:

číslo bytu:

telefón:

e-mail

Ulica:

Súpisné číslo:

Orientačné číslo:

Mesto:

PSČ:

číslo bytu:

telefón:

e-mail

Ulica:

Súpisné číslo:

Orientačné číslo:

Mesto:

Vyplní sa len v prípade, ak
platiteľ
chce
doručovať
platobný výmer na inú adresu
ako aje adresa trvalého pobytu

1)

oddiel – údaje o nehnuteľnosti
vlastník nehnuteľnosti

Adresa nehnuteľnosti

nájomca, užívateľ nehnuteľnosti
Ulica, súpisné a orientačné číslo ( v bytovom dome aj číslo bytu)

(Odberné miesto zberu
komunálneho odpadu)

d)

1

oddiel – údaje o ostatných poplatníkoch – za ktorých platiteľ plní poplatkovú povinnosť
Titul:
Priezvisko:
Meno:

Vzťah k platiteľovi
(dieťa,manžel, brat...)

Poznámka:

Dátum vzniku od:

Dátum zmeny od:

Rodné číslo:

Dátum zániku od:

Titul:

Priezvisko:

Meno:

Rodné číslo:

Vzťah k platiteľovi
(dieťa,manžel, brat...)

Dátum vzniku od:

Dátum zmeny od:

Dátum zániku od:

Titul:

Priezvisko:

Meno:

Rodné číslo:

Vzťah k platiteľovi
(dieťa,manžel, brat...)

Dátum vzniku od:

Dátum zmeny od:

Dátum zániku od:

Titul:

Priezvisko:

Meno:

Rodné číslo:

Vzťah k platiteľovi
(dieťa,manžel, brat...)

Dátum vzniku od:

Dátum zmeny od:

Dátum zániku od:

Titul:

Priezvisko:

Meno:

Rodné číslo:

Vzťah k platiteľovi
(dieťa,manžel, brat...)

Dátum vzniku od:

Dátum zmeny od:

Dátum zániku od:

Titul:

Priezvisko:

Meno:

Rodné číslo:

Vzťah k platiteľovi
(dieťa,manžel, brat...)

Dátum vzniku od:

Dátum zmeny od:

Dátum zániku od:

Titul:

Priezvisko:

Meno:

Rodné číslo:

Vzťah k platiteľovi
(dieťa,manžel, brat...)

Dátum vzniku od:

Dátum zmeny od:

Dátum zániku od:

2

Poznámka:

3

Poznámka:

4

Poznámka:

5

Poznámka:

6

Poznámka:

7

Poznámka:

Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody , ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

Dátum:.................................................

..........................................................
Podpis platiteľa poplatku

Informácie:
Platiteľ poplatku je povinný správcovi poplatku v rámci oznamovacej povinnosti ohlásiť všetky skutočnosti potrebné pre vyrúbenie poplatku a to do jedného mesiaca odo
dňa povinnosti platiť poplatok, odo dňa kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,ako aj od skončenia obdobia určeného mestom ako aj v
prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov.
Ohlásenie podáva platiteľ poplatku za všetky osoby, ktoré majú v danej nehnuteľnosti trvalý pobyt, a za ktoré prevzal povinnosť platiteľa.

IV. oddiel – Sumarizácia
Rok

Vyrúbený poplatok za KO a DSO
dňa

Suma

Zaplatené
Dňa

Sankčný úrok
Suma

Dňa

Suma

Celkom:

Rok

Vyrúbený poplatok za KO a DSO
dňa

Suma

Zaplatené
Dňa

Sankčný úrok
Suma

Dňa

Suma

Celkom:

Rok

Vyrúbený poplatok za KO a DSO
dňa

Suma

Zaplatené
Dňa

Sankčný úrok
Suma

Dňa

Suma

Celkom:

Rok

Vyrúbený poplatok za KO a DSO
dňa

Suma

Zaplatené
Dňa

Sankčný úrok
Suma

Dňa

Suma

Celkom:

Rok

Vyrúbený poplatok za KO a DSO
dňa

Suma

Zaplatené
Dňa

Sankčný úrok
Suma

Dňa

Suma

Celkom:

Rok

Vyrúbený poplatok za KO a DSO
dňa

Suma

Zaplatené
Dňa

Sankčný úrok
Suma

Dňa

Suma

Celkom:

Mesto

Želiezovce

SNP 2, 93701 Želiezovce, IČO: 307696

FO – KO 2
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za KO a DSO
v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Želiezovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

Za rok .......................
I. Oddiel . údaje o platiteľovi, ktorému správca poplatku vyrúbil poplatok
Titul:

Priezvisko

Rodné číslo

Meno

Adresa trvalého
pobytu

Adresa prechodného
pobytu

Ulica:

Súpisné číslo:

Orientačné číslo:

Mesto:

PSČ:

číslo bytu:

telefón:

e-mail

Ulica:

Súpisné číslo:

Orientačné číslo:

Mesto:

PSČ:

číslo bytu:

telefón:

e-mail

II. oddiel – Platobný výmer, ktorý požaduje platiteľ upraviť (v rámci poplatkového obdobia)
Číslo platobného výmeru

Zo dňa:

III. oddiel – údaje o poplatníkovi – na ktorého si platiteľ uplatňuje nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku
1

Titul:

Priezvisko:

Miesto pobytu

zníženie

1

Titul:

odpustenie

Priezvisko:

Miesto pobytu

Meno:

Rodné číslo:

Dátum od:

Dátum do:

Meno:

Rodné číslo:

Dátum od:

Dátum do:

Dôvod:

zníženie

odpustenie

Dôvod:

Platiteľ preukazuje dôvod na zníženie, resp. odpustenie poplatku doloženými dokladmi v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce na príslušné
poplatkové obdobie.
Počet príloh:

Dátum:.................................................................

...................................................................................
Popis platiteľa poplatku

