
  

     

 

Mesto Vrbové 

 

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

 

 

 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Vrbové, dňa: 06.12.2022 

VZN bolo prerokované a schválené v MsZ dňa: 21.12.2022 

VZN bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli v meste dňa: 22.12.2022 

VZN po schválení nadobúda účinnosť  v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona 

č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 1. januára 2023. 

 
 

 

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

neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

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

a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 

 

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. 3/2023 

 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

na území mesta Vrbové 

 

 

 

 

                                             



  

                           § 1 

Úvodné ustanovenia 
 

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

určovania a vyberania  miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území mesta Vrbové. 

2. Správcom  miestneho poplatku je mesto Vrbové (ďalej len „správca dane“). 

 

 

§ 2 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Poplatok sa platí za (§ 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  – 

ďalej len „zákon“): 

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom; 

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom; 

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená  

zodpovednosť výrobcov; 

d) náklady spojené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov; 

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 8 

zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ďalej „zákon o odpadoch); 

f) a drobné  stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktoré vznikajú na území mesta. 

 

2. Poplatník je (§ 77 ods. 2 zákona): 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo je na území mesta 

oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť; 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území 

mesta na iný účel ako na podnikanie; 

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

podnikanie. 

 

3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto môže vyberať a  za vybraný 

poplatok ručí: 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 

spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí 

zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom zástupca alebo správca 

súhlasí; 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej 

len „platiteľ“ ) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu 

odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ.  

 

4. Ak viacero poplatníkov podľa § 2 odsek 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinností poplatníka môže  za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden 

z nich.  

 

 

 

 



  

5. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti 

jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať 

alebo plniť fyzická osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky 

alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je fyzická osoba, ktorá za iného plní 

povinnosti poplatníka, povinná oznámiť mestu.  

 

6. Poplatková povinnosť: 

a) vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods. 2 tohto nariadenia;  

b) zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť uvedená v § 2 tohto nariadenia. 

 

7. Oznamovacia povinnosť - poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia 

oznámiť do 30 dní vznik / zánik  poplatkovej povinnosti s uvedením údajov rozhodujúcich 

na určenie poplatku, jeho zníženie alebo odpustenie. 

 

8. Tlačivá spojené s plnením oznamovacej povinnosti  sú k dispozícii na ekonomickom 

oddelení na mestskom úrade mesta Vrbové a  na webovej stránke mesta Vrbové 

https://www.vrbove.sk/utvar-ekonomiky-a-spravy-majetku/. 

 

9. Zdaňovacím  obdobím je príslušný kalendárny rok.  

 

§ 3 

Poplatok, vyrubenie a splatnosť poplatku 

 

1. Sadzba poplatku je: 

1.1 pre poplatníka podľa § 2 ods.2 písm. a) tohto nariadenia: 

a) za komunálny odpad 0,107 EUR  za osobu a kalendárny deň (0,107 x 365 = 39,00 €, 

resp. 0,107 x 366 = 39,16 €), zaokrúhlené na 2 desatinné miesta nadol); 

       frekvencia vývozu 1 až 2 osoby v domácnosti - raz za 28 dní; 

       frekvencia vývozu 3 a viac osôb v domácnosti - raz za 14 dní; 

b) za drobný stavebný odpad 0,04 EUR/kg v znení  ustanovení platného VZN o odpadoch. 

 

1.2 pre poplatníka podľa  § 2 ods. 2 písm. b) a  c) tohto nariadenia: 

a) 0,05 EUR/liter;   

 

frekvencia vývozu 1x za 14 dní - 120 l nádoba x 26 x 0,05 = 156,00 EUR;  

 

b) 0,05 EUR/liter;   

 

frekvencia vývozu 1x za 14 dní - 1.100 l nádoba x 26 x 0,05 = 1.430,00 EUR;  

 

2. Poplatok pre fyzickú osobu podľa ods. 1.1 písm. a) sa určí ako súčin sadzby poplatku 

a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má v meste poplatník trvalý 

pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju užívať. 

 

3. Poplatok za množstvový zber (ods. 1.2) sa určí 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. Správca dane poplatok vyrubí rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 

poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 



  

 

5. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až                   

do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

6. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, správca dane 

vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej výške tomuto zástupcovi podľa § 3 ods.1 alebo ods. 2.  

 

7. Správca dane môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné 

v lehotách určených správcom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže 

poplatok určený v splátkach zaplatiť aj naraz, najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

 

8. Správca dane vyrubuje poplatok každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného 

zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie, prípadne odo dňa vzniku poplatkovej 

povinnosti do konca zdaňovacieho obdobia rozhodnutím. 

 

9. Poplatok za drobný stavebný odpad podľa ods. 1.1 písm. b) uhrádza poplatník 

v hotovosti poverenému zamestnancovi obce. Tento poplatok sa platí za skutočne odovzdané 

množstvo drobného stavebného odpadu na mieste na to určenom (úprava v samostatnom 

VZN). Pri realizácii platby dostane poplatník príjmový pokladničný doklad ako potvrdenie 

o zaplatení poplatku.  

 

§ 4 

Zníženie a odpustenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti 

 

1. Mesto Vrbové  poplatok za komunálne odpady zníži alebo odpustí poplatníkovi, ktorý 

preukáže, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní  nezdržiaval alebo sa nezdržiava                   

na území mesta. 

 

2.  Poplatník k žiadosti o odpustenie poplatku predloží  aktuálne potvrdenie, ktorým je: 

 a) potvrdenie o návšteve školy doložené potvrdením o ubytovaní v internáte alebo 

potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku (študenti stredných a vysokých 

škôl, nadstavbových štúdii s prechodným pobytom v mieste školy); 

 b) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, resp. potvrdenie 

o prechodnom pobyte prípadne potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného 

pobytu (pracovníci s výkonom práce mimo trvalého bydliska, obyvatelia  s prechodným 

pobytom, vodiči kamiónovej prepravy);  

 c) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie 

o štúdiu v zahraničí, pracovné víza;  

 d) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, detskom domove, domove 

dôchodcov, reedukačnom zariadení, dlhodobej hospitalizácii; 

 e) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody; 

 f)  potvrdenie o výkone služby v ozbrojených silách; 

 g) prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie 

odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká. 

 

 V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku je potrebný 

k dokladom priložiť aj  slovenský preklad. 

 

 



  

3.  Doklady uvedené v  § 4 ods. 2 nie je možné nahradiť čestným prehlásením. Všetky 

požiadavky na zníženie alebo odpustenie poplatku od 1. januára musia byť doložené 

písomným potvrdením najneskôr do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Zníženie 

alebo odpustenie poplatku na základe žiadosti predloženej v priebehu roka sa priznáva         

odo dňa vzniku tejto skutočnosti. Údaje uvedené v žiadosti doloží žiadateľ hodnovernými 

dokladmi do 30 dní od ich vzniku. 

 

4.  Mesto Vrbové poplatok za komunálne odpady na základe individuálnej žiadosti zníži 

o 50 % poplatníkovi, ktorý preukáže, že v zdaňovacom období je fyzickou osobou v hmotnej 

núdzi. Túto skutočnosť preukazuje právoplatným rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí    

a rodiny. 

 

5. Ak poplatníkovi zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia 

a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, mesto 

poplatok alebo jeho pomernú časť vráti. 

 

6. Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 5 na vrátenie poplatku alebo jeho 

pomernej časti: 

1. potvrdenie o zmene trvalého pobyt; 

2. kópia úmrtného listu; 

3. potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území mesta. 

Poplatníkovi, ktorému bolo priznané zníženie poplatku rozhodnutím mesta Vrbové vráti 

správca rozdiel medzi zaplateným poplatkom a priznaným znížením poplatku do konca 

kalendárneho roka.  

 

§ 5 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Poplatok mesto vyberá nasledovným spôsobom: 

a) v hotovosti do sumy 300,00 € (§ 55 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 563/2009 Z.z. 

o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)                                

do pokladnice mesta; 

b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane; 

c) poštovým poukazom na účet správcu dane; 

d) bezhotovostne platobnou kartou v kancelárii pokladnice na MsÚ. 

 

2. Poplatník je povinný označiť platbu poplatku identifikátorom t. j. variabilným 

symbolom, ktorý je uvedený v rozhodnutí. Pri neoznačenej platbe postupuje správca dane                  

v súlade s § 98a zákona, t. j. platbu použije na splátku pohľadávky poplatníka vzniknutej na 

základe zákona a súvisiacich VZN mesta (poplatky a miestna daň po lehote splatnosti, úhrada 

exekučných nákladov a i.). Rovnaký postup sa použije pri použití daňového preplatku 

miestnej dane a poplatku. 

 

3. Ak nemožno takúto platbu (ods. 2 § 5) použiť, správca dane ju  na základe žiadosti vráti 

do 60 dní od doručenia žiadosti poplatníka. 

 

 

 

 



  

§ 6 

Zrušovacie, prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1.  Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,  odkazuje sa 

na zákon č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z.z.  o správe 

daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších 

predpisov  a  zákon č. 79/2015 Z.z.   o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

2.  Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbové sa uznieslo Mestské 

zastupiteľstvo vo Vrbovom  č. uznesenia  13/XII/2022  zo dňa  21. 12. 2022. 

3. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové, prijaté Uznesením MsZ                                

č.  156/XII/2020  zo  dňa  09. 12. 2020. 

4. Dodatočne zistená, resp. oznámená poplatková povinnosť za obdobie, za ktoré je 

možné vyrubiť poplatok (§ 69 ods. 1 daňového poriadku) bude posudzovaná a vyrubená 

v súlade s VZN platným v príslušnom zdaňovacom období. 

 

 

§ 7 

Účinnosť 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára  2023. 

 

 

 

 

Vrbové dňa  21. 12. 2022 

 

 

 

 

 

 

       JUDr. Štefan Kubík 

           primátor mesta 

 

 

Návrh pripravila : Renáta Plačková 
 


