Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Želiezovce
č. 5/2019
o 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 ( ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z. ) vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Želiezovce o poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady .
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach podľa § 11 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
u p r a v u j e podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok) na území Mesta Želiezovce s účinnosťou od 1.
januára.2020.
§2
Základné pojmy
(1) Správcom poplatku na území mesta Želiezovce je Mesto Želiezovce (ďalej len správca
poplatku).
(2) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok od 1. januára do 31. decembra. Pre poplatníkov,
ktorým poplatková povinnosť vzniká, alebo zaniká v priebehu kalendárneho roka,
zdaňovacím obdobím je pomerná časť kalendárneho roka.
DRUHÁ HLAVA
SADZBY A URČENIE POPLATKU
§3
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad je:
Pre fyzickú osobu
a) 0,0768 € za osobu a deň ak má v meste trvalý pobyt , prechodný pobyt alebo
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je
stavbou na iný účel ako podnikanie
b) 0,0250 € za deň ak na území obce nemá hlásený trvalý alebo prechodný pobyt a je
oprávnená užívať (vlastník nehnuteľnosti) byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou na iný účel ako podnikanie.

(2) Pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č, 582/2004 Z. z. a pre
drobné stavebné odpady je zavedený množstevný zber, a sadzba poplatku je nasledovná :
a) 0,0304 € za jeden liter zmesového komunálneho odpadu pri nádobách s objemom
50 litrov (vrecia) , 110 litrov, 120 litrov a 240 litrov,
b) 0,014 € za jeden liter zmesového komunálneho odpadu pri nádobe s objemom 1100
litrov a 8000 litrov (VKK – veľkokapacitný kontajner).
(3) Sadzba poplatku za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je 0,050 €
TRETIA HLAVA
POVINNOSTI POPLATNÍKA
§4
Splatnosť poplatku
(1) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, ak správca v rozhodnutí neurčí splátky dane a inú lehotu splatnosti dane.
(2) Pri platbe prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou je daňovník
povinný označiť platbu variabilným symbolom, ktorý správca dane uviedol v rozhodnutí o
vyrubení .
§5
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
(1) U poplatníkov využívajúcich množstevný zber, bude výška poplatku určená v oznámení o
určení výšky poplatku na základe ohlásenie podaného poplatníkom.
(2) Správca poplatku v oznámení uvedie číslo účtu správcu poplatku, kód banky, peňažný
ústav, variabilný symbol alebo inú informáciu potrebnú pre správcu poplatku.
(3) Poplatok je možné zaplatiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou prípadne do
pokladne Mestského úradu.
(4) Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti priamo na zbernom
dvore za skutočne odovzdané množstvo o čom sa poplatníkovi vydá pokladničný doklad
§6
Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku
(1) Správca poplatku poplatok zníži na základe žiadosti :
Za obdobie, za ktoré poplatník preukáže mestu, že sa v určenom období viac ako 90 dní
nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta
a) vo výške 50% poplatku poplatníkovi, ktorý sa nezdržiaval na území mesta Želiezovce
- z pracovných dôvodov pri výkone práce na turnusy v zahraničí (vodič medzinárodnej
kamiónovej alebo medzinárodnej autobusovej dopravu, au-pair, opatrovateľka)
Podmienkou na zníženie poplatku je predloženie:
 Pracovnej zmluvy alebo potvrdenia o pracovnom pomere od zamestnávateľa alebo
potvrdenia od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
 dokladu od zamestnávateľa, z ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatník vykonáva
turnusovú prácu v zahraničí za aktuálny rok

b) vo výške 70% poplatku poplatníkovi, ktorý sa nezdržiaval na území mesta Želiezovce
- z dôvodu štúdia v zahraničí
Podmienkou na zníženie poplatku je predloženie:
 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.

c)Vo výške 100% poplatku poplatníkovi, ktorý sa nezdržiaval na území mesta Želiezovce
- z dôvodu celoročného pobytu alebo práce v zahraničí
Podmienkou na zníženie poplatku je predloženie:
 potvrdenie príslušného úradu o pobyte v zahraničí (Úrad pre prihlasovanie
obyvateľstva, rezidentské povolenie),
 potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná
zmluva),
 potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí, doklad
príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí
 Aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku v zahraničí
 Aktuálne potvrdenie o ubytovaní v zahraničí
Všetky uvedené doklady musia byť za aktuálne zdaňovacie obdobie
V prípade, že doklad nie je v slovenskom, maďarskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladu predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
- z dôvodu pobytu v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení
Podmienkou na zníženie poplatku je predloženie:
 dokladu o pobyte v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení,
- z dôvodu výkonu trestu odňatia slobody
Podmienkou na zníženie poplatku je predloženie:
 dokladu o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby.
Žiadny z dokladov uvedených v § 6 ods. 1) nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
(2) Správca poplatku poplatok zníži:
a) vo výške 30% poplatku fyzickej osobe, ktorá k 1.1. zdaňovacieho obdobia dovŕšila vek 62
fyzickej osobe, ktorá v príslušnom
Správca poplatok zníži podľa § 6 ods. 2 písm. a) tohto všeobecne záväzného nariadenia na
základe záznamov z evidencie obyvateľstva.
(3) Správca poplatku poplatok alebo jeho pomernú časť vráti:
a) poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia
z dôvodu odhlásenia sa z trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo iných preukázateľných
dôvodov, ktoré majú vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
b) právnickej osobe, ktorá ukončila svoju podnikateľskú činnosť na území mesta.
Správca poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3,32 € vrátane.

ŠTVRTÁ HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§7
(1) Výkonným orgánom správcu poplatku je Mestský úrad Želiezovce, referát daní a
poplatkov.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Želiezovce č. 7/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady zo dňa 8.12.2016.
(3) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Želiezovce č. 5/2019 o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach dňa
12.12.2019 uznesením číslo 135/2019.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.

Ing. Ondrej Juhász
Primátor mesta

