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Návrh na uznesenie: 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 13/2012 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

u z n i e s l o   s a   n a v y d a n í 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č.13/2012  

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

u k l a d á 

vedúcemu odboru miestnych daní a poplatkov  

prostredníctvom referátu klientskeho centra 

- vyvesenie vydaného znenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č.13/2012 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na úradnej tabuli 

                                                              T: ihneď 

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 

                                                               T: ihneď 

                                                               K: referát organizačný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 13/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 

Mesto Nitra v súlade s ustanovením § 6 ods.1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) a ustanoveniami § 77 -  § 83 
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.) 
 

v y d á v a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 13/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Nitre podľa § 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 2013 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 
 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
a) sadzbu poplatku,  
b) pri množstvovom zbere spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku,  
c) podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 
d) podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti 
alebo odpustení poplatku. 

§ 2 
Sadzby poplatku 

 
(1) Správca dane Mesto Nitra (ďalej len správca dane) stanovuje pri množstvovom zbere 
sadzbu poplatku 0,009 € za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných 
odpadov. V meste Nitra je zavedený množstvový zber pre fyzické osoby  - podnikateľov 
a právnické osoby.   
 
 (2) Správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,06302 € za osobu a kalendárny deň subjektom, 
u ktorých nie je zavedený množstvový zber.   

 
§ 3 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere 
 
(1) Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber  platia poplatok na základe predpisu 
doručeného od Mestom Nitra povereného subjektu – Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 
Nitra. 
  
(2) Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na 
účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Mestského úradu 



v Nitre na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od Mestom 
Nitra povereného subjektu - Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nitra. 
 

§ 4 
Podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

 
Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe žiadosti, ak mu 
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie 
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) poplatník nesmie byť dlžníkom Mesta Nitry, 
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napríklad: zrušenie trvalého resp. prechodného 

pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, zrušenie prevádzky a podobne). 
Podkladom pre vrátenie poplatku je splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 80 ods.2 
zákona č. 582/2004 Z. z.. 

§ 5 
Podmienky a podklady na odpustenie poplatku 

 
(1) Správca dane na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 
správcovi dane preukáže, na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Nitry. Takýmito podkladmi pre odpustenie 
poplatku  sú hodnoverné doklady z ktorých jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet 
dní pobytu poplatníka mimo mesta Nitry ako je najmä: 
- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu 
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou 
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou 
 
(2) V prípade, že podklady podľa ods. 1 nie sú v slovenskom alebo českom jazyku, je 
potrebné k ním priložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad). Podklady nie je možné 
nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 
 

§ 6 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie č.13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších dodatkov. 
 

§ 7 
Účinnosť 

 
Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa ................. 
uznesením č. ............/2012/MZ a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 
1. januára 2013. 
 
 
 

    Jozef Dvonč                                                                                 Igor Kršiak 
        primátor mesta Nitry                                                                prednosta MsÚ v Nitre 



Dôvodová správa 

 
 

Dôvodom pre vypracovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych 
daniach č. 13/2012 (ďalej len VZN) je schválenie ďalších dvoch noviel Zákona č.582/2004 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov účinných 
od 1. decembra 2012 (Zákon č. 460/2011 Z. z. a  Zákon č.286/2012 Z. z.). Týmito legislatívnymi 
zmenami sa nemenia základné princípy spoplatnenia, menia sa však niektoré pojmy, definície 
a splnomocňovacie ustanovenia pre správcov dane – obce. Najpodstatnejšie zmeny predstavujú 
ustanovenia o znížení resp. odpustení poplatku.  Ustanovenie § 82 ods.2  Zák. č. 582/2004 Z. z.  
splnomocňuje obce citujem: „ Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby (0,0066 eura za osobu 
a kalendárny deň) alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, 
ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.“ Vzhľadom na to, že máloktoré podklady 
žiadateľov o odpustenie resp. zníženie poplatku obsahujú relevantný údaj o skutočnom počte dní, 
počas ktorých sa poplatník zdržiaval mimo územia mesta Nitry, určili sme v tomto VZN len také 
podklady, ktoré túto požiadavku spĺňajú. Ďalšou zákonnou možnosťou pre zníženie alebo 
odpustenie poplatku je inštitút zmiernenia tvrdosti zákona (§ 82 ods. 3 Zákona č. 582/2004 Z. z.). 
V rámci tejto možnosti budú posudzované ostatné žiadosti poplatníkov o zníženie alebo 
odpustenie poplatku (napríklad žiadosti o zníženie resp. odpustenie poplatku z dôvodu štúdia, 
zamestnania mimo Nitry a iné).  

Ďalšou podstatnou legislatívnou zmenou je skutočnosť, že už nie je striktne  
zadefinovaný platiteľ poplatku správca nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, VÚC alebo štátu. 
Zostáva na rozhodnutí obce, či si ho v svojom všeobecne záväznom nariadení určí alebo nie. Po 
zvážení všetkých kladov a záporov sme sa rozhodli nezadefinovať správcu nehnuteľností za 
platiteľa poplatku. V praxi našej samosprávy to znamená, že poplatok za osoby, ktoré bývajú 
v obecných bytoch nebude platiť mestu správca týchto bytov - Službyt Nitra s.r.o., ale priamo ho 
zaplatia osoby, ktoré tieto byty užívajú (cca 2660 osôb).   Dôvodom pre takéto rozhodnutie je 
skutočnosť, že správca bytov nemá prístup do evidencie obyvateľstva a teda nemá možnosť 
overiť  počty osôb v jednotlivých bytoch. Taktiež nemá možnosť reagovať na každodenné zmeny 
v evidencií obyvateľstva (narodení, zomrelí, odsťahovaní, prisťahovaní ....) zmenou  celkovej 
výšky poplatku, tak ako to robia pracovníci mesta.  

Ďalším dôvodom pre vypracovanie nového návrhu VZN je potreba zmeny sadzieb 
poplatku v zmysle právneho názoru prokuratúry a MF SR. Mestu Prešov bol doručený protest 
prokurátora proti VZN mesta Prešov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Prokurátorom napadnutá časť sa viaže k ustanoveniu, ktoré pojednáva 
o sadzbách poplatku. Mesto Prešov podobne ako Mesto Nitra a veľa ďalších miest a obcí na 
Slovensku si stanovilo vo svojom VZN pri množstvovom zbere odpadov rôzne sadzby poplatku 
za 1 liter odpadov v závislosti od veľkostí zberných odpadových nádob (čím väčšia nádoba, tým 
menšia sadzba za 1 liter). Prokuratúra vyhodnotila toto počínanie Mesta Prešov  ako porušenie 
zákona, hoci ustanovenie § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. splnomocňuje obce ustanoviť si vo VZN 
okrem iných náležitosti aj sadzby poplatku. Prokuratúra aj MF SR vysvetľuje slovné spojenie 
„sadzby poplatku“ ako možnosť určenia maximálne dvoch sadzieb. Jedna sadzba na osobu a deň 
(ak nie je zavedený množstvový zber) a druhá sadzba na 1 liter resp. kilogram odpadov (ak je 
zavedený množstvový zber). Mesto Prešov pripravuje na zasadnutie MZ materiál, ktorým chce 
vyhovieť protestu prokurátora.  Názor prokuratúry a MF SR je precedensom aj pre ostatné obce 
a mesta, Nitru nevynímajúc. Na základe toho sme aj my upravili sadzby poplatku tak, že sme vo 
VZN stanovili iba dve sadzby. Jednu sadzbu 0,06302 €  na osobu a deň t. j. 23 € na osobu ročne 
(pre domácnosti, kde nie je zavedený množstvový zber) a druhú sadzbu 0,009 € za 1 liter 



odpadov (pre subjekty, u ktorých je zavedený množstvový zber). Pre porovnanie uvádzame 
súčasne platné sadzby poplatkov pri množstvovom zbere, ktoré sú nasledovné: 

a) 0,018 €/l pri zbernej nádobe s objemom 120 l 
b) 0,010 €/l pri zbernej nádobe s objemom 240 l 
c) 0,007 €/l pri zbernej nádobe s objemom 1100 l 
d) 0,028 €/l pri veľkoobjemových kontajneroch s objemom 5000 l - 7000 l 
e) 0,019 €/l pri veľkoobjemových kontajneroch s objemom 10000 l - 12000 l 
f) 0,014 €/l pri veľkoobjemových kontajneroch s objemom 20000 l“. 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady je vypracovaný v takej forme, že obsahuje len nevyhnutné paragrafové 
znenia, ktorých ustanovenie vo VZN vyplýva priamo na základe splnomocnenia zo zákona 
č.582/2004 Z. z.. 

 

Stanovisko Komisie MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť 
 
 

Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na svojom 
zasadnutí dňa 19.11.2012 prerokovala „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 
13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Nitry č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa 
predloženého návrhu.   
 

 

Stanovisko Mestskej rady v Nitre 

 

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 27.11.2012 prerokovala „Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Nitry č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady“.  
 


