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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.2 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.2 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.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry 

č.11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úradnej 

tabuli

                                                              T: do 30 dní

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým

                                                               T: do 30 dní

                                                               K: referát organizačný



Návrh Dodatku č. 2 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. 2 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:
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“

sa nahrádza znením:  
„ § 2

Sadzby poplatku

(2) Správca dane Mesto Nitra (ďalej len správca dane) stanovuje:
a) sadzbu   poplatku   za   komunálne  odpady  0,0685 €  za  osobu  a kalendárny deň    

(u subjektov, pre ktorých nie je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov),
b) sadzbu poplatku 0,01 € 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. 2 k VZN č. 11/2014 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa  
10.11.2016 a tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017.

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



Dôvodová správa

k návrhu Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Nakoľko príjmy z miestneho poplatku za komunálne odpady nepokrývajú skutočné 
výdavky na nakladanie s odpadmi, tak Mesto Nitra každoročne túto činnosť dotuje z iných 
rozpočtových príjmov. Navrhovaná úprava sadzieb poplatku má zabezpečiť zníženie výšky 
dotácie zvýšením ročných príjmov z poplatku cca o 270 000 €. Navrhovaná denná sadzba 
0,06285 €  za  osobu  a kalendárny deň  predstavuje  poplatok 25 €/osoba/rok. Touto úpravou 
by sa mal zvýšiť ročný príjem na poplatku od domácností cca o 150 000 €. Zmena sadzby pri 
množstvovom zbere by mala zabezpečiť zvýšenie príjmov od firiem a inštitúcií cca  
o 120 000 €.

										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 riadnom 
zasadnutí dňa 20.11.2016 prerokovala „Návrh Dodatku č. 2 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. 2 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Nitry č.11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady podľa predloženého návrhu s tou zmenou, že navrhuje zvýšiť sadzbu poplatku pri 
množstvovom zbere komunálnych odpadov z pôvodnej sadzby 0,009 € za 1 liter komunálnych 
odpadov (u subjektov pre ktorých je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov) na     
0,011 € za 1 liter komunálnych odpadov (u subjektov pre ktorých je zavedený množstvový zber 
komunálnych odpadov).

Stanovisko Mestskej rady v Nitre

Mestská rada v Nitre prerokovala na svojom zasadnutí dňa 25.10.2016 „Návrh Dodatku č. 2    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. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu s tou 
zmenou, že navrhuje zvýšiť sadzbu poplatku pri množstvovom zbere komunálnych odpadov 
z pôvodnej sadzby 0,009 € za 1 liter komunálnych odpadov (u subjektov pre ktorých je zavedený 
množstvový zber komunálnych odpadov) na 0,011 € za 1 liter komunálnych odpadov (u subjektov 
pre ktorých je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov).
.



Prehľad sadzieb poplatkov za KO v pätnástich najväčších mestách na Slovensku v roku 2016 

Sadzby poplatku pre množstvový zber

P. č. Mestá Jednotka Sadzby poplatku

1. Nitra €/l 0,0090

2. Poprad €/l 0,0115

3. Michalovce €/l 0,0130

4. Trenčín* €/l 0,0148

5. Zvolen* €/l 0,0153

6. Banská Bystrica €/l 0,0160

7. Nové Zámky €/l 0,0160

8. Prievidza* €/l 0,0173

9. Prešov €/l 0,0175

10. Košice €/l 0,0189

11. Bratislava* €/l 0,0225

12. Žilina €/l 0,0240

13. Martin €/l 0,0251

14. Trnava* €/l 0,0310

15. Považská Bystrica €/l 0,0531

* - tieto mestá majú pri rôznych nádobách rozdielne sadzby za 1l - v tabuľke je priemerná hodnota

Sadzby poplatku pre domácnosti

P. č. Mestá Jednotka Sadzby poplatku

1. Prešov €/osoba/rok 20,0900

2. Poprad €/osoba/rok 21,1900

3. Nitra €/osoba/rok 23,0000

4. Nové Zámky €/osoba/rok 23,0600

5. Žilina €/osoba/rok 23,4200

6. Považská Bystrica €/osoba/rok 23,7900

7. Martin €/osoba/rok 25,0000

8. Zvolen €/osoba/rok 25,0700

9. Michalovce €/osoba/rok 25,6200

10. Trnava* €/osoba/rok 25,8000

11. Prievidza €/osoba/rok 26,9000

12. Banská Bystrica €/osoba/rok 29,2800

13. Košice €/osoba/rok 31,4400

14. Trenčín €/osoba/rok 31,8400

15. Bratislava * €/osoba/rok 47,9600

* - tieto mestá majú rozdielne sadzby na osobu v tabuľke je priemerná hodnota






