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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.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č.1 a č.2 

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

Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č.11/2014 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č.1 a č.2 

u k l a d á 

vedúcemu odboru miestnych daní a poplatkov zabezpečiť:  

- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného  Dodatku č.3                         

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č.11/2014 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č.1 a č.2 na úradnej tabuli 

T: do 15 dní 

K: referát organizačný 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Dodatku č.3            

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č.11/2014 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č.1 a č.2  na webovom sídle 

mesta Nitry 

                                                               T: do 15 dní 

                                                               K: referát organizačný 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov 

č.1 a č.2 

 
 
        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. 1,2 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.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č.1 a č.2  (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  0,0685 €  za  osobu  a  kalendárny deň  (u 

subjektov, pre ktorých nie je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov), 
b) sadzbu poplatku 0,012 € 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 
 

(1) Správca dane Mesto Nitra (ďalej len správca dane) stanovuje: 

a) sadzbu   poplatku   za   komunálne  odpady  0,081973 €  za  osobu  a  kalendárny 

deň  (u subjektov, pre ktorých nie je zavedený množstvový zber komunálnych 

odpadov), 

b) sadzbu poplatku 0,02 € 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“ 
 

2.  Za § 5 sa dopĺňa nový § 5a, ktorý znie: 
 

„ § 5a 

Zníženie poplatku 
 
Správca dane Mesto Nitra stanovuje 50 % - né zníženie poplatku pre fyzické osoby, 

ktoré k 1.1. aktuálneho zdaňovacieho obdobia dovŕšili vek 72 rokov. 



 
    Ostatné ustanovenia VZN č. 11/2014 zostávajú nezmenené. 
 
    Na vydaní Dodatku č. 3 k VZN č. 11/2014 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa  
............... a tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020. 
 
 
 
 
  
           Marek Hattas                                                                 Mgr. Ján Odzgan  
              primátor                                                                            prednosta 
           mesta Nitry                                                             Mestského úradu v Nitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

k návrhu Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku 

č. 1 a č.2. 

 

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 zvýšenie ročných 
príjmov z poplatku  cca o 1 217 100 €, čím by sa mala odstrániť disproporcia medzi výnosom 
z poplatku a výdavkami na nakladanie s odpadmi. Navrhovaná denná sadzba poplatku (pre 
domácnosti) predstavuje  poplatok 30 €/osoba/rok, čo má zabezpečiť zvýšenie ročného príjmu 
na poplatku od domácnosti o cca 375 000 €. Navrhovaná úprava sadzby pri množstvovom 
zbere má zabezpečiť zvýšenie príjmov od firiem a inštitúcii cca o 960 000 €. Navrhované 
zníženie poplatku o 50 % pre fyzické osoby staršie ako 72 rokov (cca 7860 osôb) zníži príjmy 
z poplatku o 117 900 €.   
Pre porovnanie uvádzame sadzby poplatku za KO aj v iných krajských mestách. 

 
 

Výška ročného poplatku za komunálne odpady 

v krajských mestách platná v r. 2019 

Prešov 20,04 € 
Žilina 21,17 € 
Nitra 25,00 € 

Banská Bystrica 29,20 € 
Košice 31,35 € 
Trenčín množstvový zber 
Trnava 20,35 € - 32,84 € 

Bratislava 39,97 € 
 

 

Sadzby poplatku v krajských mestách  

(množstvový zber 2019) 

MESTO 120 l 240 l 1100 l 

Prepočet 

10%/90% Pozn. 

Trenčín 0,0183 0,0172 0,0099 0,0106 rôzne sadzby  
Nitra 0,0120 0,0120 0,0120 0,0120   

Žilina 0,0240 0,0240 0,0150 0,0159 rôzne sadzby  
Banská Bystrica 0,0160 0,0160 0,0160 0,0160   
Bratislava 0,0302 0,0221 0,0151 0,0162 rôzne sadzby 
Prešov 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175   
Košice 0,0189 0,0189 0,0189 0,0189   
Trnava 0,0371 0,0362 0,0263 0,0273 rôzne sadzby  

 



          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 24.10.2019 prerokovala „Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Nitry č.11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení dodatkov č.1 a č.2“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní 
Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č.11/2014  o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č.1 a č.2 podľa predloženého návrhu, 
okrem vekovej hranice uvedenej v § 5a.  
 
 
 
 
 
 

Stanovisko Mestskej rady v Nitre 

 
Mestská rada v Nitre prerokovala na svojom zasadnutí dňa 05.11.2019 „Návrh Dodatku č. 3    
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č.1 a č.2“ a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení dodatkov č.1 a č.2 podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 


