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NÁVRH 
Mesto Zlaté Moravce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 ods. 5, 
§ 78, § 79 ods. 1, 2, § 82, § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“) a  zákona  č. 
563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) vydáva pre územie mesta Zlaté Moravce  
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. ../2022 
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach podľa § 6 a 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady ukladá s účinnosťou od 1. januára 2023 miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje sadzbu poplatku a hodnotu koeficientu, pri 
množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky, ktorých splnenie má 
poplatník preukázať a doklady, ktoré má poplatník preložiť pri vrátení poplatku alebo jeho 
pomernej časti alebo pri znížení alebo odpustení poplatku. 

 
 

§ 2 
Základné ustanovenia 

 
1. Poplatok sa platí za:  

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,  
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov 
podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona,  

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov, okrem poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona,  

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,  

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (zákon o 
odpadoch). 

2. Mesto Zlaté Moravce do poplatku zahŕňa: 
a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, 
b) náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený 

zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť. 
 
 



§ 3 
Sadzba poplatku a hodnota koeficientu 

 
1. Mesto Zlaté Moravce stanovuje sadzby poplatku v súlade so zavedeným systémom zberu 

komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu: 
a) 0,0822 EUR paušálne za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby – nepodnikateľov, 

čo predstavuje po zaokrúhlení 30,- EUR za osobu a rok, 
b) 0,0305 EUR za jeden liter komunálnych odpadov za nevážený množstvový zber 

komunálneho odpadu pre právnické osoby a fyzické osoby–podnikateľov, 
c) 0,0400 EUR za jeden kilogram drobných stavebných odpadov za vážený množstvový 

zber bez obsahu škodlivín. 
2. Správca dane ustanovuje hodnotu koeficientu 1. 
 
 

§ 4 
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere 

 
1. Nevážený množstvový zber komunálnych odpadov podľa § 3 ods.1 b) 

a) Poplatník, ak sa jedná o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, sa zapojí 
do množstvového zberu a uzatvorí Dohodu o podmienkach vývozu a skládkovaní 
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu s Technickými službami mesta 
Zlaté Moravce do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorej si určí frekvenciu 
vývozov a počet a objem zberných nádob, ktoré bude užívať v súlade so zavedeným 
systémom zberu odpadu v meste Zlaté Moravce. 

b) Ak poplatková povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, poplatník sa zapojí 
do množstvového zberu podaním oznámenia o vzniku poplatkovej povinnosti  
a uzatvorením dohody s Technickými službami mesta Zlaté Moravce do 30 dní od 
vzniku poplatkovej povinnosti. 

c) Poplatok za množstvový zber v zdaňovacom období sa nevyrubí právnickej osobe 
alebo podnikateľovi za odberné miesto, ak má uzatvorenú nájomnú zmluvu 
s vlastníkom nehnuteľnosti alebo dohodu o používaní spoločnej zbernej nádoby. 
Podmienkou na nevyrubenie poplatku je predloženie kópie dohody v rámci 
oznamovacej povinnosti. Nájomca zbernej nádoby musí byť uvedený v zozname 
právnických osôb a podnikateľov, ktorý predkladá prenajímateľ správcovi dane 
v rámci oznamovacej povinnosti k poplatku. Oznamovacia povinnosť k poplatku 
vyplývajúca zo zákona nie je týmto ustanovením dotknutá. Oznamovaciu povinnosť 
k poplatku plní nájomca aj prenajímateľ. 

d) Poplatok za množstvový zber správca dane vyrubí rozhodnutím podľa § 63 daňového 
poriadku po ukončení štvrťroka na základe podkladov z Technických služieb mesta 
Zlaté Moravce. 

e) Správca dane určí lehotu na zaplatenie poplatku a podmienky úhrady poplatku v 
rozhodnutí. 
 

2. Vážený množstvový zber drobných stavebných odpadov podľa § 3 ods.1 c) 
a) Poplatok za drobné stavebné odpady  sa vyrubuje za komunálne odpady vznikajúce 

z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných len fyzickou osobou – nepodnikateľom 
z domácností.  

b) Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva 
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad 
a pôvodcom je ten, kto práce pre fyzickú osobu vykonáva. 



c) Poplatník môže stanovený poplatok zaplatiť v hotovosti do 300,- eur priamo 
v pokladnici na Skládke komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 
v Zlatých Moravciach, kde mu bude vystavený doklad o zaplatení poplatku 
z registračnej pokladnice. 

d) V prípade bezhotovostnej platby bude spôsob a lehota zaplatenia poplatku určená vo 
faktúre vystavenej Technickými službami mesta Zlaté Moravce. 

  
 

§ 5 
Podmienky na vrátenie poplatku a jeho pomernej časti 

 
1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 

povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie 
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

2. Podmienkami na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti poplatníkovi sú: 
a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods. 2 

zákona č. 582/2004 Z. z. – musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (najmä z dôvodu zrušenia 
trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta, zánik práva užívania nehnuteľností, 
úmrtie poplatníka, zrušenie prevádzky na území mesta a podobne), 

b) poplatník nesmie mať nedoplatky na poplatku a na ostatných miestnych daniach, inak 
správca dane pri vrátení poplatku postupuje v zmysle § 98a zákona č. 582/2004 Z. z. 

3. Vzniknutý preplatok bude poplatníkovi na základe písomnej žiadosti vrátený do 60 dní odo 
dňa doručenia žiadosti  prevodom na účet alebo v hotovosti v pokladnici MsÚ. 

 
§ 6 

Zníženie poplatku 
 
1. Správca dane zníži poplatok:  

a) študentom stredných a vysokých škôl študujúcim v SR mimo územia Zlatých Moraviec 
vo výške 50% z ročnej sadzby poplatku. Táto skutočnosť sa dokladuje potvrdením 
o ubytovaní, resp. o prechodnom pobyte v mieste štúdia, 

b) fyzickej osobe za obdobie prechodného pobytu v inom meste resp. obci pri ponechaní 
si trvalého pobytu v meste Zlaté Moravce vo výške 50 % na základe potvrdenia 
mestského resp. obecného úradu o prechodnom pobyte v inej obci o  úhrade poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v mieste prechodného pobytu 
žiadateľom, 

c) fyzickej osobe zamestnanej mimo miesta trvalého pobytu vo výške 50 % z ročnej 
sadzby poplatku. Táto skutočnosť sa dokladuje aktuálnym potvrdením od 
zamestnávateľa a potvrdením o ubytovaní vystavenom ubytovateľom, alebo nájomnú 
zmluvu, 

d) fyzickej osobe v hmotnej núdzi vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku. Táto 
skutočnosť sa dokladuje potvrdením z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

e) fyzickej osobe staršej ako 62 rokov vo výške 8,- EUR z ročnej sadzby poplatku 
uvedenej v § 3 ods. 1 a). Zníženie poplatku bude poskytnuté poplatníkovi, ktorý dovŕšil 
vek 62 rokov k 1. 1.  zdaňovacieho  obdobia.         

2. Poplatníci  si môžu uplatniť nárok na zníženie poplatku podľa  § 6 ods. 1 a), b) a c) na 
základe žiadosti alebo v hlásení o vzniku poplatkovej povinnosti a doložením dokladov 
preukazujúcich dôvody na poskytnutie  zníženia, pričom doklady je potrebné predkladať 
každoročne.  



3. Nárok na zníženie poplatku podľa § 6 ods. 1 e) sa považuje za uplatnený dosiahnutím takto 
ustanovenej vekovej hranice a správca dane ho poskytne bez žiadosti a dokladovania tejto 
skutočnosti. 

4. Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. 
5. Dátum vystavenia dokladu preukazujúceho nárok na zníženie poplatku musí byť zhodný so 

zdaňovacím obdobím, na ktorý si daňový subjekt uplatňuje nárok na zníženie poplatku. 
Z dokladu musí byť zrejmé odkedy alebo dokedy je alebo bude poplatník mimo mesta 
Zlaté Moravce. 

6. Zníženie poplatku nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý neuhradil poplatok za 
predchádzajúce kalendárne roky. 

 
 
      

§ 7 
Odpustenie poplatku 

 
 

1. Správca dane na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré sa poplatník   
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období nezdržiaval na území mesta Zlaté Moravce. 

2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady z ktorých jednoznačne 
vyplýva počet dní poplatníka mimo mesta Zlaté Moravce najmä: 
a) potvrdenie o pobyte v zahraničí vydané v príslušnom kalendárnom roku, alebo 

zahŕňajúce obdobie aktuálneho roku, 
b) potvrdenie príslušnej zložky Ministerstva vnútra SR o výkone služby v armáde alebo 

policajnom zbore mimo miesta trvalého pobytu, 
c) potvrdenie príslušného cirkevného úradu o príslušnosti k cirkvi, alebo rehole                     

a vykonávaní činnosti mimo územia mesta Zlaté Moravce, 
d) potvrdenie nápravnovýchovného ústavu o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody, 
e) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti alebo sociálne 

služby pobytovou formou a pod., 
f) potvrdenie o užívaní nehnuteľnosti a o úhrade poplatku za komunálny odpad v mieste 

vlastníctva nehnuteľností mimo mesta Zlaté Moravce v príslušnom zdaňovacom 
období. 

3. V prípade, že doklad podľa ods.2 písm. a) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je 
potrebné k dokladom predložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad). 

4. Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. 
5. Dátum vystavenia dokladu preukazujúceho nárok na odpustenie poplatku musí byť 

zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktorý si daňový subjekt uplatňuje nárok na 
odpustenie poplatku. Z dokladu musí byť zrejmé odkedy alebo dokedy je alebo bude 
poplatník mimo mesta Zlaté Moravce. 

6. Odpustenie poplatku nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý neuhradil poplatok za 
predchádzajúce kalendárne roky. 

 
 

 
 
 
 
 



§ 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dňom nadobudnutia  účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 

8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
mesta Zlaté Moravce v plnom rozsahu. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce o  miestnych daniach bolo 
schválené  Mestským zastupiteľstvom  mesta Zlaté Moravce  na   svojom ...... zasadnutí  
dňa 15. 12.2022   a   nadobúda   účinnosť   dňom   01.01.2023. 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
                       PaedDr. Dušan Husár 
                 primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               


