
 

 
Mesto Trstená podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení nehorších zmien a doplnkov a v súlade zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 
 

o miestnom poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov  

a drobné stavebné odpady 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Mestské zastupiteľstvo v Trstenej podľa § 11 ods.4 písm. d) zákona SNR č. 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v nadväznosti na § 83 

zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“) zavádza 

s účinnosťou od 1. januára 2016 na území mesta Trstená poplatok za komunálne 

odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 

obce. 

 

2. Mesto Trstená ako správca dane (ďalej len „mesto“) týmto všeobecne záväzným 

nariadením ustanovuje sadzbu poplatku, zdaňovacie obdobie, oznamovaciu povinnosť, 

formu, miesto na zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho 

pomernej časti a doklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo 

jeho pomernej časti pri znížení alebo odpustení poplatku. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie priamo nadväzuje na Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Trstená o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi, ktorý ustanovuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov 

(frekvenciu odvozu zberných nádob), spôsob triedenia jednotlivých zložiek  

komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobným stavebným odpadom, ako aj 

podrobnosti o miestach určených na ukladanie týchto odpadov a na zneškodnenie 

odpadov. 
 

Čl.2 

Sadzba poplatku a dĺžka  zdaňovacieho obdobia 

 

1. Mesto pre poplatníka – fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý 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 alebo záhradu, 

vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako podnikanie, pozemok 

v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný 

v katastri nehnuteľností ako vodná plocha ustanovuje sadzbu poplatku za zdaňovacie 

obdobie vo výške 0,0630 eur za osobu a kalendárny deň. 

 

2. Mesto pre poplatníka - právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na  území obce na iný účel ako na podnikanie 
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a podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území mesta na účel podnikania, pre ktorých má zavedený množstvový zber 

komunálneho odpadu ustanovuje sadzbu poplatku vo výške  0,0166 eur za jeden liter 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

 

3. Pre poplatníka – fyzickú osobu, ktorá vlastní stavbu – rekreačnú chatu na individuálnu 

rekreáciu v rekreačnej oblasti katastrálneho územia Ústie nad Priehradou, pre ktorú je 

zavedený množstvový zber komunálneho odpadu ustanovuje sadzbu poplatku vo 

výške 0,0166 eur za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných 

odpadov. 

 

4. Pre poplatníka – fyzickú osobu, pre ktorú má zavedený množstvový zber za drobný 

stavebný odpad ustanovuje sadzbu poplatku 0,020 EUR za 1 kg drobných stavebných 

odpadov bez obsahu škodlivín. 

 

5. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. 

 

Čl.3 

Určenie poplatku 

 

1. Pre poplatníkov, ktorí nie sú zapojení do množstvového zberu mesto určuje poplatok 

ako súčin sadzby a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má 

alebo bude mať poplatník v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých 

nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať. 

 

2. Pri množstvovom zbere mesto určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby 

a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so systémom zberu 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

 

3. Pri množstvovom zbere za drobný stavebný odpad mesto určuje poplatok ako súčin 

sadzby poplatku a celkovej hmotnosti dovezeného drobného stavebného odpadu.  

 

Čl.4 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

 

1. Poplatková povinnosť vzniká:  

a) pre poplatníka – fyzickú osobu 

- dňom vzniku trvalého pobytu v meste 

- dňom vzniku prechodného pobytu v meste 

- dňom vzniku práva užívať byt (kúpou, nájmom, výpožičkou a pod.) 

- dňom vzniku práva užívať nebytový priestor ( obdobné právne dôvody ako 

v prípade bytu) 

- dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou 

- dňom vzniku práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast 
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- dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného 

pozemku a pozemku, ktorí je v katastri nehnuteľnosti evidovaný ako vodná plocha 

b) pre právnickú osobu 

- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie 

c) pre podnikateľa 

- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania 

 

 

2. Poplatková povinnosť zaniká:  

a) Pre poplatníka – fyzickú osobu zaniká dňom, kedy zaniknú skutočnosti 

uvedené v bode 1 písm. a). 

b) Pre poplatníka – právnickú zaniká dňom, kedy zanikne právo užívať 

nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie. 

c)  Pre poplatníka – podnikateľa zaniká dňom, kedy zanikne právo užívať 

nehnuteľnosť na účel podnikania. 

 

Čl.5 

Oznamovacia povinnosť 

 

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť Mestu, na príslušnom 

organizačnom útvare do 30 dní: 

- vznik poplatkovej povinnosti  

- zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej 

povinnosti  

 

2. V oznámení poplatník uvedie: 

 

a) poplatník – fyzická osoba 

- meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu všetkých 

osôb v spoločnej domácnosti uviesť aj identifikačné údaje za  ostatných členov 

domácnosti 

- ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné predložiť doklady, 

ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku 

 

b) poplatníci zapojení do množstvového zberu v oznámení uvedú: 

- názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo 

miesto podnikania, identifikačné číslo, DIČ 

- údaje rozhodujúce na určenie poplatku  

 právny vzťah k nehnuteľnosti (vlastník, nájomca) 

 druh zbernej nádoby (110 l KUKA nádoba, 120l zberná nádoba, 240l 

zberná nádoba, 1100 l kontajner) a frekvenciu vývozu komunálneho 

odpadu v súlade so systémom zberu podľa Všeobecne záväzného 

nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 
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 označí stanovište na umiestnenie zbernej nádoby 
 

3. Oznamovaciu  povinnosť je povinný vykonať každý poplatník samostatne. V prípade, 

ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich,  vykoná 

oznamovaciu povinnosť za ostatných poplatníkov.   
 

4. Evidenciu frekvencie vývozu komunálneho odpadu vykonáva zmluvný vývozca. 

Poplatník je povinný oznámiť Mestu nevykonaný vývoz do 24 hodín a Mesto 

zabezpečí náhradný vývoz v nasledujúcom dni po oznámení.  
 

5. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku správca 

poplatku vychádza z posledných jemu známych údajov alebo z údajov, ktoré si 

zaobstará bez súčinnosti poplatníka. 
 

6. Ak si poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe písomnej výzvy mesto 

určí poplatok podľa pomôcok § 48 a 49 zákona NR SR  č. 563/2009 o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

7. V prípade, ak poplatník nepredloží alebo odmietne predložiť potrebné údaje pre 

vyrubenie poplatku, správca poplatku postupuje podľa § 154 zákona NR SR  č. 

563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

8. Tlačivo „Oznámenie“ k poplatku je k dispozícii na príslušnom organizačnom útvare 

Mestského úradu v Trstenej, Oddelenie výstavby a ŽP a na internetovej stránke mesta 

Trstená. Na požiadanie je možné tlačivo doručiť poštou. 

 

Čl.6 

Vyrubenie poplatku a splatnosť  
 

1. Poplatok pre poplatníka mesto vyrubí rozhodnutím. 
 

2. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. Podmienky úhrady poplatku v splátkach určí správca dane v rozhodnutí, 

ktorým sa vyrubuje poplatok. 
 

3. Ak poplatníkova povinnosť vzniká v priebehu roka, mesto vyrubí pomernú časť 

poplatku rozhodnutím a tento je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 
 

4. Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo 

v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Trstenej. 

 

Čl.7 

Podmienky na vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 
 

1. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi: 

- fyzickej osobe, ktorej zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho 

obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 

časti: (podkladom je výpis z evidencie obyvateľstva, doklad o ukončení práva 
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užívať byt alebo nebytový priestor – predajom, nájmom, výpožičkou a pod., 

doklad o ukončení práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, 

doklad o ukončení práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast, 

doklad o ukončení práva užívať pozemok v zastavanom území obce). 

- Mesto vráti poplatok alebo pomernú časť poplatníkovi – právnickej osobe 

(podkladom je doklad o ukončení práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na 

podnikanie alebo doklad o ukončení alebo pozastavení činnosti). 

- Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi – podnikateľovi 

(podkladom je doklad o ukončení práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania 

alebo doklad o ukončení alebo pozastavení činnosti). 
 

2. Mesto poskytne zníženie poplatníkovi, ktorý preukáže na základe podkladov, že viac 

ako 90 dní v zdaňovacom období sa  nezdržiava na území obce. Podkladom na 

uplatnenie zníženia poplatku v zmysle zákona je hodnoverný doklad, z ktorého 

jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v rámci zdaňovacieho obdobia mimo mesta. 

Toto zníženie poskytne : 

- vo výške 50 % študentovi vysokej školy, žiakovi strednej školy študujúcemu 

mimo mesta (doklad pre zníženie je potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie 

o ubytovaní), 

- vo výške  50 % osobe, ktorá má výkon práce mimo mesta ( doklad pre zníženie je 

potvrdenie zamestnávateľa, doklad ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu 

práce, potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva, potvrdenie 

o prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného 

pobytu), 

- vo výške 50 %  osobe, ktorá na území mesta má právo užívať nehnuteľnosť na 

bývanie, ale ju neužíva (doklad pre zníženie je potvrdenie správcu bytov alebo 

spoločenstva vlastníka bytov, potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste trvalého 

pobytu). 
 

3. Mesto poskytne zníženie poplatníkovi: 
 

- vo výške 50 %  osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (doklad je kópia 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, kópia preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo úplne 

bezvládna osoba), 

- vo výške 50 % osobe staršej ako 62 rokov (doklad je výpis z evidencie 

obyvateľstva). 

 

4. Mesto odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe 

podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava na území obce a to: 

- osobe, ktorej je pobyt neznámy (podklad je potvrdenie od polície, čestné 

vyhlásenie člena príslušnej domácnosti alebo zamestnanca mestského úradu), 

- osobe vo výkone trestu viac ako rok (podkladom pre odpustenie je rozhodnutie 

súdu, alebo čestné vyhlásenie člena domácnosti), 

- osobe, ktorá sa  dlhodobo zdržiava v zahraničí – viac ako 12 mesiacov (podkladom 

pre odpustenie je pracovná zmluva, pracovné vízum, povolenie k pobytu, 
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potvrdenie o návšteve školy v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia 

o trvaní pracovného pomeru alebo potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkuje 

prácu v zahraničí, potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt 

poplatníka v zahraničí, potvrdenie z miestneho úradu (matriky) o pobyte 

v zahraničí, 

- osobe, u ktorej bolo zistené, že trvalý pobyt v meste je formálny pokiaľ nenastanú 

zmeny v evidencii obyvateľstva Mestského úradu v Trstenej. (Podkladom je 

prehlásenie rodinných príslušníkov, potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste 

prechodného pobytu). 
 

5. Poplatníci si môžu uplatniť nárok na vrátenie, zníženie, alebo odpustenie poplatku: 

a) v oznámení  podľa čl. 5 bod 2 tohto nariadenia do 30. januára príslušného 

zdaňovacieho obdobia, 

b) preukázaním podkladom poplatníkom v príslušnom zdaňovacom období kedy 

nastali skutočnosti na vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 7 bod 

1, 2, 3 a 4 tohto nariadenia, 

c) pri strete vzniku nároku na viac znížení podľa tohto všeobecne záväzného 

nariadenia na jednu osobu, sa uplatní to, ktoré je pre poplatníka najvýhodnejšie. 
 

6. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 

Čl.8 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v tomto nariadení platia ustanovenia zákona. 

2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený vyvesením na úradnej 

tabuli mesta a internetovej stránke mesta Trstená dňa 20. novembra 2015. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom 

uznesením č. 364/XII/2015 dňa 8. decembra 2015. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta 

a na internetovej stránke mesta Trstená dňa 9. decembra 2015.   

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016. 

6. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady a Uznesenie MsZ č. 52/II/2015 o znížení poplatku za 

komunálny odpad v roku 2015 za separovanie komunálneho odpadu. 

  

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Bernaťák 

        primátor 


