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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014

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

Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č.11/2014 

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 Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry 

č.11/2014 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 Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

        Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. e) a g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovení   § 78 
ods. 1 a § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo na 

v y d a n í

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN č. 11/2014)

Týmto dodatkom sa VZN č. 11/2014 mení a dopĺňa takto:
1. Doterajšie znenie § 2 ods.1:

„ § 2
Sadzby poplatku

(1) Správca dane Mesto Nitra (ďalej len správca dane) stanovuje sadzbu poplatku 0,009 € za 
jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov a  sadzbu poplatku 
0,06302 € za osobu a kalendárny deň.“ 

sa nahrádza znením:  
„ § 2

Sadzby poplatku

(1) Správca dane Mesto Nitra (ďalej len správca dane) stanovuje:
a) sadzbu   poplatku   za   komunálne  odpady  0,06285 €  za  osobu  a kalendárny deň  

(u subjektov, pre ktorých nie je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov),
b) sadzbu poplatku 0,009 € za 1 liter komunálnych odpadov (u subjektov pre ktorých je 

zavedený množstvový zber komunálnych odpadov) 
c) sadzba  poplatku   0,05 € za   1 kilogram  drobných stavebných odpadov bez obsahu 

škodlivín“

    Ostatné ustanovenia VZN č. 11/2014 zostávajú nezmenené.

    Na vydaní Dodatku č. 1 k VZN č. 11/2014 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa  
17.12.2015 a tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.

           Jozef Dvonč                                                                       Igor Kršiak 
              primátor                                                                            prednosta
           mesta Nitry                                                             Mestského úradu v Nitre



Dôvodová správa

k návrhu Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dňom 1.1.2016 nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorým sa v ustanovení  § 81 ukladá povinnosť obci zaviesť množstvový 
zber drobných stavebných odpadov, za ktorý sa bude platiť miestny poplatok. V zmysle §78 
zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení platnom od 1.1.2016 musí obec stanoviť vo VZN sadzbu 
poplatku za 1 kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín v rozmedzí 
najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez 
obsahu škodlivín.  Pre mesto Nitra  navrhujeme stanoviť sadzbu vo výške 0,05 € za kilogram 
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Navrhovaná sadzba odzrkadľuje výšku 
nákladov na odber, prepravu a zneškodnenie odpadov na skládke. Táto zmena nebude mať 
priamy dopad na bilanciu rozpočtu mesta Nitra, nakoľko náklady spojené s likvidáciou 
drobného stavebného odpadu budú hradené z príjmu od občanov.

Vzhľadom na to, že budúci rok je rokom priestupným, tak navrhujeme súčasne týmto 

dodatkom aj mierne zníženie sadzby poplatku za komunálne odpady na osobu a deň tak, aby 

zostal ročný poplatok na osobu v sume 23 €.

										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 24.11.2015 prerokovala „Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Nitry č.11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ a 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Nitry č.11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady podľa predloženého návrhu. 

Stanovisko Mestskej rady v Nitre

Mestská rada v Nitre prerokovala na svojom zasadnutí dňa 1.12.2015 „Návrh Dodatku č. 1   
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého 
návrhu.




