
     

 

           Mesto Vrbové 
 

                             Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03  Vrbové 

 

 

 

 

 

 

 

    VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Vrbové, dňa: 09.11.2010  

    VZN bolo prerokované a schválené v MsZ dňa: 25.11.2010 uzn. 74/XI/2010 

    VZN schválené bolo vyvesené na úradnej tabuli v meste dňa: 30.11.2010 

 

 

Mesto Vrbové. na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a zák. č.  582 /2004  Z. z.  o miestnych daniach   a 

miestnom  poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady 

v  y  d  á  v  a   pre   územie  mesta Vrbové 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

 

                                           č. 3/2011 

 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

na   území   mesta Vrbové 
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I. časť 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

§  1 

1/ Všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky 

určovania a vyberania  miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  

odpady    (ďalej len „ miestny poplatok“)   na území mesta Vrbové.                

2/ Zdaňovacím  obdobím  miestneho poplatku je kalendárny rok. 

3/ Správu  miestneho poplatku vykonáva mesto Vrbové na svojom území prostredníctvom 

poverených pracovníkov mesta  Vrbové. 

4/ Číslovanie  § vo VZN je zhodné so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach. 

 

 

II. č a s ť 

Miestny poplatok 
§  77 - § 83 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

1/ Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) 

sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

2/ Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická  osoba,  ktorá  má   v  meste  trvalý  pobyt alebo prechodný  pobyt,  alebo ktorá je  

na území  mesta oprávnená užívať alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo  

jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  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 nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej 

len "nehnuteľnosť"), 

b) právnická  osoba,  ktorá  je   oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území  mesta na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania. 

3/ Ak má osoba podľa odseku  2 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt  a prechodný  pobyt, 

poplatok  platí iba  z dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  2 písm. a) tohto 

ustanovenia v meste  trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt a súčasne  je oprávnená užívať  

alebo užíva nehnuteľnosť  na iný  účel ako  na podnikanie,  poplatok platí iba z dôvodu 

trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. 

4/  Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 

tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť 

zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 

5/ Sadzba poplatku je: 

a) 0,0500 € za osobu a kalendárny deň - platí pre všetky osoby, ktoré nie sú oslobodené (viď 

nižšie uvedené zľavy), 

b) 0,0500 € za kalendárny deň pre vlastníka – užívateľa nehnuteľností, ktorý nemá v obci 

trvalý pobyt, (chaty na Čerenci v prípade celoročného užívania, budú platiť podľa počtu osôb 

obývajúcich chatu), 

c)  0,0500 € za kalendárny deň pre fyzickú osobu  – podnikateľa, ktorý vzhľadom na malé 

množstvo odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti nevyužíva množstvový zber, 
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d)  pre podnikateľov a právnické osoby s povinnosťou umiestnenia  nádob na komunálny 

odpad je stanovená sadzba v závislostí od objemu nádoby: 

- 75,00 €/rok, vývoz raz za týždeň  - 110 l nádoba (kuka nádoba) - fyzická osoba – 

podnikateľ a právnická osoba  

-      450,00 € /rok, vývoz  raz  za týždeň, - 1100 l nádoba (kontajner) - fyzická osoba – 

podnikateľ a právnická osoba 

e) 0,10 €/ za jeden liter  alebo dm3 komunálnych  odpadov alebo  drobných stavebných  

odpadov.  

6/ Poplatník  je povinný  do jedného  mesiaca odo  dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, do 

dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má  vplyv na  zánik poplatkovej  povinnosti, ako  aj od  

skončenia obdobia  určeného mestom,  za ktoré  platil poplatok,  v prípade ak došlo k zmene 

už ohlásených údajov, ohlásiť mestu: 

a) svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  

pobytu (ďalej  len "identifikačné údaje"); ak  je poplatníkom osoba podľa  odseku 2 písm. b) 

alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania, 

identifikačné číslo (IČO), 

b) identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 

zákona o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

7/ Poplatník je oprávnený podať  mestu ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť 

platiť  poplatok má byť nižšia, ako mu bola  vyrubená, alebo  ak žiada  o zníženie  poplatku z 

dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

 

Vyrubenie poplatku 

1/ Poplatok vyrubí mesto platobným výmerom:  

a) Ak správca poplatku zistí sám alebo na základe ohlásenia, že nastali skutočnosti, ktoré    

majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej povinnosti rozhodnutím. 

b) V prípade narodenia dieťaťa sa poplatok zvýši o čiastku zodpovedajúcu vo výške poplatku 

stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci narodenia dieťaťa do konca kalendárneho roka. 

c) V prípade úmrtia poplatníka sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku 

stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci úmrtia poplatníka do konca kalendárneho roka. 

d) V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti a jeho písomného nahlásenia sa poplatok 

zníži o pomernú čiastku zodpovedajúcu počtu mesiacov do konca kalendárneho roka.  

 

 Splatnosť poplatku 

1/ a)  Poplatok je splatný u fyzických osôb do 33,00 € do 15. dňa odo dňa právoplatnosti 

platobného výmeru na  príslušný kalendárny rok. 

b)  Poplatok u fyzickej osoby nad 33,00 € je splatný v dvoch rovnakých splátkach, a to do 15. 

dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru pre prvú splátku  a 31.8. príslušného 

kalendárneho roka pre splátku druhú.   

2/ a) Poplatok je splatný u právnických osôb do 450,00 € do 15. dní odo dňa právoplatnosti 

platobného výmeru. 

b) Poplatok u právnickej osoby nad 450,00 € je splatný v dvoch rovnakých splátkach, a to do 

15. dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru pre prvú splátku  a 31.8. príslušného 

kalendárneho roka pre splátku druhú. 

3/ Vyrubený poplatok je možné uhradiť naraz aj vtedy, ak je vyšší ako je uvedené v ods.1.b) 

a 2.b).  
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4/ Daň mesto vyberá nasledovným spôsobom : 

a) v hotovosti do pokladnice mesta, 

b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane. 

 

Vrátenie poplatku 

1/  Ak poplatník uhradil vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto Vrbové poplatok 

     vráti do 30 dní od zistenia skutočnosti. 

2/  V prípade, ak poplatník o vrátenie poplatku nepožiada, môže ho správca poplatku zapo- 

      čítať ako platbu nasledujúceho poplatkového obdobia. 

3/  Mesto Vrbové nevráti preplatok nižší ako 2,00 €. 

 

Splnomocňovacie ustanovenia 

1/ Mesto Vrbové poskytne nasledovné úľavy miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady: 

a) študenti stredných a vysokých škôl, nadstavbových štúdii s prechodným pobytom v mieste 

školy vo  výške 50% 

spôsob preukazovania: potvrdenie o návšteve školy doložené potvrdením o ubytovaní v 

internáte alebo potvrdenie o prechodnom pobyte, 

b)  pracovníci s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným pobytom v mieste 

pracoviska resp. vodiči kamiónovej prepravy vo výške 50% 

spôsob preukazovania: potvrdenie zamestnávateľa, potvrdenie o prechodnom pobyte,  

c)  stáže, dlhodobé pobyty v zahraničí s dĺžkou trvania pobytu nad 180 dní vo výške 100%, 

t.j. platba 0 €  

spôsob preukazovania: potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry o pobyte v zahraničí alebo 

potvrdenie zamestnávateľa, 

d)  osobám starším ako 70 rokov vo výške 50% 

spôsob preukazovania: evidencia obyvateľstva,  

e)  rodiny so štyrmi deťmi a viac (za  štvrté dieťa a každé ďalšie dieťa v domácnosti) vo  

výške  70%   

spôsob preukazovania: overenie v evidencii obyvateľov, 

f)  osobám, zdravotne ťažko postihnutým a sú držiteľmi ZŤP, ZŤP/S vo výške 50 %  

spôsob preukazovania: preukaz  ZŤP, ZŤP/S. 

 

 

Všetky požiadavky na zľavy musia byť doložené písomným potvrdením najneskoršie do 31. 

januára bežného roka. V prípade nedoloženia požiadavky na zľavu v danom termíne, správca 

požiadavku nebude akceptovať.  

 

III.  č a s ť 

Spoločné  a  záverečné  ustanovenia 
§97 - §102 

Spoločné ustanovenia 
1/ Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva mesto Vrbové    prostredníctvom 

primátora  mesta a poverených pracovníkov mesta Vrbové .  

2/ Miestny poplatok tohto VZN možno znížiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky len k 1. 

januáru nasledujúceho kalendárneho roka. 
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§ 103 - §105 

Záverečné  ustanovenia 

1/ Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava sankčného 

úroku a pokuty,  odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR   č. 511/1992  Zb.  o  

správe  daní  a  poplatkov  v  znení neskorších predpisov. 

2/ Na  tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbové sa uznieslo mestské zastupiteľstvo 

vo Vrbovom  č. uznesenia 74/XI/2010  zo dňa 25.11.2010 

3/ Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo vo Vrbovom. 

§ 106 

Zrušovacie ustanovenia 

Ruší sa : 

všeobecné záväzné  nariadenie č. 3/2010 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad. 

  

§ 107 

Účinnosť 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2011. 

 

 

 

 

Vo Vrbovom, dňa  29.11.2010 

Vypracovala: Ing. M. Kráľová, J. Kubíková 

 

 

 

                                                                                PaedDr. Ivan Borovský 

                                                                                      primátor mesta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 


