Úplné znenie
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce č. 10/2005 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení I.
zmeny
Mesto Želiezovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 83 ods. 1 a 2, § 103 zák. č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zák. č. 582/2004 Z. z.)
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce č. 10/2005
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2006 a nasledujúce zdaňovacie obdobia
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Mesto Želiezovce zavádza s účinnosťou od 1. januára 2006 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§2
Vymedzenie pojmov
(1) Komunálne odpady pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú:
a) odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a
odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone
činnosti tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa, za odpady v domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností
slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad záhrad, chát
alebo chalúp, alebo parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby
domácností, najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk,
b) všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev,
ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene
vrátane parkov, a cintorínov a ďalej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení.

(2) Drobné stavebné odpady pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú
odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje
ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
(3) Množstvovým zberom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie
systém zberu založený na skutočne vyprodukovanom odpade meraný objemom nádoby a
frekvenciou odvozu.
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§3
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok, ohlásiť vznik poplatkovej povinnosti mestu na určenom tlačive.
(2) Poplatník je povinný v lehote 30 dní písomne ohlásiť zánik poplatkovej povinnosti s
uvedením dôvodu jeho zániku.
(3) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa keď nastane skutočnosť, ktorá má
vplyv na zmenu výšky poplatku nahlásiť túto skutočnosť mestu na predpísanom tlačive.

§4
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je
a) 1, 30 Sk za každú osobu a deň u poplatníka uvedeného v §77 ods. 2 písm. a) zák. č.
582/2004 Z. z.
b) 0,50 Sk za jeden liter komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pri
použití nádoby s objemom 110 l a 0,20 Sk za jeden liter komunálneho odpadu a
drobného stavebného odpadu pri použití nádoby s objemom 1100 l u poplatníkov
uvedených v § 77 ods. 2 písm. b) a c) zák. č. 582/2004 Z. z.

§5
Určenie poplatku
(1) Poplatok pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) zák. č. 582/2004 Z. z. je
ročný a určuje sa ako súčin sadzba poplatku uvedenej v § 4 ods. 1 písm. a) tohto všeobecne
záväzného nariadenia a počtu kalendárnych dní.
sadzba poplatku x počet kalendárnych dní = ročný poplatok
1,30
x
365
=
474, 50

(2) Poplatok pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. b) a c) zák. č. 582/2004 Z. z.
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 odvozu.
sadzba poplatku x objem zbernej nádoby x frekvencia odvozu = ročný poplatok
0,50
110 l
104
5 720,- Sk
0,50
110 l
52
2 860,- Sk
0,50
110 l
26
1 430,- Sk
0 ,50
110 l
12
660,- Sk

sadzba poplatku x objem zbernej nádoby x frekvencia odvozu = ročný poplatok
0,50
1100 l
104
22 880,- Sk
0,50
1100 l
52
11 440,- Sk
0,50
1100 l
26
5 720,- Sk
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0,50

1100 l

12

2 640,- Sk

§6
Odpustenie a zníženie poplatku
(1) Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže
a) že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní.
(2) Mesto poplatok zníži o 50 % u občanov nad 70 rokov veku.
(3) Mesto poplatok zníži o 25 % u študentov študujúcich mimo miesta svojho bydliska, a
to na základe žiadosti daňovníka a po predložení dokladu o úhrade poplatku v mieste
návštevy školy, resp. potvrdenia o návšteve školy spolu s potvrdením o ubytovaní v mieste
sídla školy.
(4) Ak poplatník uplatňuje Bodenheim od poplatku podľa § 6 ods. 1 písm. a) tohto
všeobecne záväzného nariadenia je povinný doložiť pracovné povolenie v cudzine, udelenie
víza, potvrdenie vysielajúcej agentúry, resp. iný hodnoverný doklad preukazujúci pobyt mimo
územia Slovenskej republiky.
(5) Ak poplatník požaduje odpustenie od poplatku podľa § 6 ods. 1 písm. b) tohto
všeobecne záväzného nariadenia je povinný predložiť potvrdenie po prechodnom pobyte
spolu s potvrdením od miestne príslušného správcu poplatku o jeho úhrade v mieste jeho
prechodného pobytu.
(6) Mesto poplatok zníži podľa § 6 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia na
základe záznamov v evidencii obyvateľov.
(7) Po uplynutí lehoty určenej v § 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia zaniká nárok
na odpustenie resp. zníženie poplatku.

§7
Splatnosť poplatku
(1) Vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je splatný v
štyroch rovnakých splátkach, a to nasledovne:
a) prvá splátka do 31. mája príslušného zdaňovacieho obdobia,,
b) druhá splátka do 31. júla príslušného zdaňovacieho obdobia,
c) tretia splátka so 30. septembra príslušného zdaňovacieho obdobia,
d) štvrtá splátka do 30. novembra príslušného zdaňovacieho obdobia.

§8
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava postupuje sa v zmysle zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
(2) Výkonným orgánom správcu poplatku je Mestský úrad Želiezovce, referát
hospodárstva.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie mesta Želiezovce č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
(4) Daňové konanie začaté pred j. januárom 2006 sa dokončí podľa doterajších
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predpisov.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2006.
(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva Želiezovce č. 219/2005 zo dňa 15.12.2005.
(7) zmena VZN mesta Želiezovce č. 10/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady bola schválená uznesením MsZ Želiezovce č. 254/2007 zo dňa
14.12.2004 a nadobúda účinnosť od 1.1.2008.

Ing. arch. Pavel Bakonyi
primátor mesta

4

