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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. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku  
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 

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

Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku                  
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 
u k l a d á 

zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 

zabezpečiť:  

- prostredníctvom referátu klientskeho centra služieb vyvesenie vydaného  Dodatku č. 5                     

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

odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 

                                                                                                 T: do 10 dní 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Dodatku č. 5                 

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

odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4  na webovom sídle mesta Nitry 

                                                                                                 T: do 30 dní 

                                                                                                 K: referát organizačný 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 

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

č. 1, 2, 3 a 4 

 

 
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. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 (ďalej len VZN 
č. 11/2014) 
 
Týmto dodatkom sa VZN č. 11/2014 mení a dopĺňa takto: 
Doterajšie § 5 a § 5a sa vypúšťajú v celom rozsahu a nahradia sa § 5, § 5a, § 5b a § 5c, ktoré 
znejú nasledovne: 
 
 

§ 5 

Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník 

predložiť pri odpustení poplatku 
 
 
Žiadosť na odpustenie poplatku musí byť podaná platiteľom poplatku  na príslušné zdaňovacie 
obdobie. Žiadosť sa podáva za každé zdaňovacie obdobie zvlášť,  v žiadosti platiteľ poplatku 
uvedie poplatníka a obdobie, na ktoré si uplatňuje odpustenie poplatku za komunálny odpad.  
K žiadosti platiteľ poplatku predloží hodnoverný doklad uvedený v § 5a  tohto nariadenia, ktorý 
musí obsahovať dátum od kedy a do kedy trvá dôvod, na základe ktorého si platiteľ poplatku  
uplatňuje nárok na odpustenie poplatku: doklad musí byť vystavený za príslušné zdaňovacie 
obdobie.  
Ak z dokladov uvedených v § 5a tohto nariadenia jednoznačne nevyplýva počet dní pre 
uplatnenie nároku na odpustenie poplatku, správca dane môže vyzvať platiteľa poplatku o 
doplnenie, resp. o predloženie iného dokladu. Platiteľ poplatku je povinný na výzvu správcu 
dane v stanovenej lehote predložiť iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva počet dní, na 
ktoré si uplatňuje nárok na odpustenie poplatku v príslušnom zdaňovacom období. Platiteľ 
poplatku predkladá doklad v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje vrátane prekladu 
do štátneho jazyka Slovenskej republiky (okrem dokladu vystavenom v českom jazyku). 
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. Na výzvu správcu dane je 
daňový subjekt povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov uvedených  v § 5a tohto 
nariadenia. Žiadosť a predložené doklady podáva platiteľ poplatku písomnou formou osobne 
na klientskom centre MsÚ v Nitre alebo poštovým doručovateľom na adresu mesta Nitry alebo 
elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. 
 

 

 

 

 



 

 

§ 5a 

Odpustenie poplatku  
 
 

1) Správca dane na základe žiadosti platiteľa poplatku odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý 
preukáže na základe dokladov, že užíva priestory nehnuteľnosti na prechodné ubytovanie v 
zariadení na to určenom alebo je hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej 
starostlivosti alebo je umiestnený v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou, 
reedukačnom zariadení, v zariadení centra pre rodinu a deti, vo výkone väzby, vo výkone trestu 
odňatia slobody.  
 
2) Správca dane na základe žiadosti platiteľa poplatku poplatok odpustí, ak poplatník                     
v zdaňovacom období sa dlhodobo zdržiava alebo sa bude zdržiavať v zahraničí. Pre účely 
odpustenia poplatku za komunálny odpad podľa tohto ustanovenia, sa za dlhodobo považuje 
pobyt poplatníka v zahraničí počas celého príslušného zdaňovacieho obdobia. Doklady, ktoré 
platiteľ poplatku predkladá každoročne k žiadosti o odpustenie poplatkovej povinnosti podľa 
tohto ustanovenia sú:  
a) potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom 
období vykonáva prácu v zahraničí, vrátane potvrdenia vecne príslušného úradu o trvalom 
pobyte poplatníka v zahraničí, 
b) zahraničný živnostenský list alebo iné oprávnenie na vykonávanie činnosti v zahraničí, 
vrátane potvrdenia vecne príslušného úradu o trvalom pobyte poplatníka v zahraničí, 
c) potvrdenie príslušného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej farnosti, 
rehole, kláštore, misii v zahraničí, 
d) potvrdenie o pôsobení profesionálnych vojakov alebo policajtov v misii v zahraničí, 
e) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, 
f) doklad o platení dane v zahraničí podľa platnej legislatívy príslušného štátu za príslušné 
obdobie (daň z príjmov, miestne dane) alebo doklad o vyúčtovaní tejto dane za príslušné 
zdaňovacie obdobie, 
g) potvrdenie o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí,  
h) potvrdenie o dennom štúdiu alebo návšteve predškolského zariadenia v zahraničí mimo 
územia Európy, ak žiada platiteľ odpustenie poplatku za maloleté dieťa, ktoré ešte nenavštevuje 
ani predškolské zariadenie, tak predloží potvrdenie pediatra z miesta pobytu v zahraničí, 
i) potvrdenie o dennom štúdiu alebo návšteve predškolského zariadenia v rámci územia 
Európy, ale mimo územia Slovenska, vrátane potvrdenia vecne príslušného úradu o trvalom 
pobyte poplatníka v zahraničí. Ak žiada platiteľ odpustenie poplatku za maloleté dieťa, ktoré 
ešte nenavštevuje ani predškolské zariadenie, tak predloží potvrdenie pediatra z miesta pobytu 
v zahraničí. 
 
3) Správca dane na základe žiadosti platiteľa poplatku odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý má 
v Nitre trvalý pobyt v nehnuteľností na území mesta Nitry, ktorú už previedol na inú osobu 
a súčasne preukáže, že si platí poplatok v inej obci.  
 
4) Správca dane na základe žiadosti platiteľa poplatku odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý 
nemá v Nitre trvalý pobyt, ale vlastní na území mesta Nitry rodinný dom a byt, ktorý vôbec 
nevyužíva, čo musí preukázať nulovou resp. minimálnou spotrebou  elektriny.  
 
 
 
 
 



 

 
§ 5b 

Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník 

predložiť pri znížení poplatku 
 
 
 Žiadosť o zníženie poplatku musí byť podaná platiteľom poplatku na príslušné zdaňovacie 
obdobie. Žiadosť sa podáva za každé zdaňovacie obdobie zvlášť, v žiadosti platiteľ poplatku 
uvedie poplatníka a obdobie, na ktoré si uplatňuje zníženie poplatku za komunálny odpad.  
K žiadosti platiteľ poplatku predloží hodnoverný doklad uvedený v § 6a  tohto nariadenia, ktorý 
musí obsahovať dátum od kedy a do kedy trvá dôvod, na základe ktorého si platiteľ poplatku 
uplatňuje nárok na zníženie poplatku: doklad musí byť vystavený v príslušnom zdaňovacom 
období.  
Ak z dokladov uvedených v § 5c tohto nariadenia jednoznačne nevyplýva počet dní pre 
uplatnenie nároku na zníženie poplatku, správca dane môže vyzvať platiteľa poplatku                    
o doplnenie, resp. o predloženie iného dokladu. Platiteľ poplatku je povinný na výzvu správcu 
dane v stanovenej lehote predložiť iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva počet dní, na 
ktoré si uplatňuje nárok na zníženie poplatku v príslušnom zdaňovacom období. Platiteľ 
poplatku predkladá doklad v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje vrátane prekladu 
do štátneho jazyka Slovenskej republiky (okrem dokladu vystavenom v českom jazyku). 
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. Na výzvu správcu dane je 
platiteľ poplatku povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov uvedených v § 5c tohto 
nariadenia. Žiadosť a predložené doklady podáva platiteľ poplatku písomnou formou osobne 
na klientskom centre MsÚ v Nitre alebo poštovým doručovateľom na adresu mesta Nitry alebo 
elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. O zníženie  poplatku  podľa § 5c   
ods. 5 musia požiadať len fyzické osoby s trvalým pobytom mimo mesta Nitry. Fyzickým 
osobám s trvalým pobytom na území mesta Nitry bude poplatok znížený podľa § 5c ods. 5 aj 
bez žiadosti.  
 
 

§ 5c 

Zníženie poplatku 
 
 
1) Správca dane na základe žiadosti platiteľa poplatku, ktorí žiada o zníženie poplatku za 
poplatníka - žiaka  alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej 
republiky a preukáže jeho ubytovanie v ubytovacom zariadení mimo územia Nitry zníži sadzbu 
poplatku uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v príslušnom zdaňovacom období      
o 50 %  za osobu a kalendárny deň.  
 
2) Správca dane na základe žiadosti platiteľa poplatku, ktorí žiada o zníženie poplatku za 
poplatníka - žiaka  alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky, ale na území Európy a preukáže jeho ubytovanie v ubytovacom zariadení v rámci 
územia Európy, mimo územia Nitry a nemá registrovaný trvalý pobyt v zahraničí zníži sadzbu 
poplatku uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v príslušnom zdaňovacom období  o 80 
%  za osobu a kalendárny deň.  
 
3) Správca dane na základe žiadosti platiteľa poplatku, ktorí žiada o zníženie poplatku za 
poplatníka, ktorý vykonáva prácu mimo územia Slovenskej republiky, ale v rámci územia 
Európy, kde však nemá registrovaný trvalý pobyt, zníži sadzbu poplatku uvedenú v § 2 ods. 1 
písm. a) tohto nariadenia v príslušnom zdaňovacom období    o 80 %  za osobu a kalendárny 



 

deň  ak preukáže potvrdením zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva 
prácu v zahraničí alebo potvrdením o ubytovaní v zahraničí v rámci Európy.  
 
4) Správca dane na základe žiadosti platiteľa poplatku, ktorí žiada o zníženie poplatku za 
poplatníka, ktorý vykonáva prácu mimo územia mesta Nitry, ale na území Slovenskej 
republiky, kde je aj ubytovaný, zníži sadzbu poplatku uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) tohto 
nariadenia v príslušnom zdaňovacom období o 50 % za osobu a kalendárny deň  ak preukáže 
potvrdením zamestnávateľa, že poplatník vykonáva prácu mimo územia mesta Nitry, ale 
v rámci územia Slovenskej republiky a súčasne potvrdením ubytovacieho zariadenia, že je 
ubytovaný v ubytovacom zariadení na území mimo územia mesta Nitry.  
 
5) Správca dane  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. 5 k VZN č. 11/2014 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa  
......... a tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
  
         Marek Hattas                                                                   Mgr. Martin Horák  
              primátor                                                                            prednosta 
           mesta Nitry                                                              Mestského úradu v Nitre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Dôvodová správa 

 
 
 

Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4  (ďalej 
len VZN č. 11/2014)  predkladáme na základe Uznesenia číslo 101/2021-MZ z 17.3.2021 "MZ 
v Nitre, ktoré uložilo prednostovi mestského úradu pripraviť zmenu VZN č. 11/2014 s 
upravením okruhu osôb so znížením poplatku za komunálny odpad na základe uznesení z 
komisie pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť, komisie pre sociálne veci, 
bývanie a podporu verejného zdravia a komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a 
komunálne činnosti. 

V tomto návrhu dodatku sú v podstate uvedené sprecizované podmienky odpustenia 
a zníženia poplatku podľa ktorých sa postupovalo  a postupuje doposiaľ, len tieto neboli 
zapracované vo VZN  č. 11/2014, ale boli uplatňované pri individuálnom posudzovaní žiadosti 
o odpustenie resp. zníženie poplatku v rámci inštitútu zmiernenia tvrdosti zákona v zmysle         
§ 82 ods. 3 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.). Navyše v porovnaní so súčasným stavom, je iba návrh odpustenia poplatku v plnej výške 
poplatníkom, ktorí sa zdržiavajú mimo SR, ale v niektorom štáte Európy, v ktorom majú 
zároveň registrovaný trvalý pobyt. V súčasnosti aj v predchádzajúcich rokoch mali takíto 
poplatníci poplatok iba znížený o 80 %. Táto úprava by sa mala dotknúť cca 200 poplatníkov, 
preto by ročný výpadok príjmov mal byť len cca 1500 eur. Zámerne sme ako druhú podmienku 
odpustenia poplatku okrem podmienky zdržiavania sa mimo SR, ale v rámci Európy uviedli iba 
registrovaný trvalý pobyt a nie aj prechodný pobyt, pretože prechodný pobyt má registrovaný 
väčšina osôb, ktoré v pravidelných turnusoch dochádzajú za prácou alebo štúdiom do 
zahraničia, ale nezdržiavajú sa tam trvale.  

Keďže ostatné návrhy troch odborných komisii MZ (komisie pre financovanie, správu 
majetku a podnikateľskú činnosť, komisie pre životné prostredie, verejný poriadok 
a komunálne činnosti a komisie pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia) 
týkajúce sa zníženia poplatku pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP a ŤZP-S, dôchodcov 
a osôb v hmotnej núdzi boli rozdielne a navzájom si odporovali, tak ich nebolo možné 
zapracovať do návrhu tohto dodatku.  

V prípade ak by mestské zastupiteľstvo schválilo predložený návrh dodatku doplnený 
o návrh  komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia, čiže  25 % - né 
zníženie poplatku pre fyzické osoby, ktoré k 1.1. aktuálneho zdaňovacieho obdobia dovŕšili vek 
65 rokov, a súčasne nedovŕšili vek 72 rokov (to je zníženie o 9,25 € pre 7735 osôb) a 25 % - né 
zníženie poplatku za poplatníka, ktorý je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím a držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom (to je zníženie o 9,25 € pre  3876 osôb), tak by sa v roku 2022 znížil príjem 
z poplatku za komunálne odpady cca o 100 tisíc eur ( z toho zníženie pre dôchodcov vo veku 
65 až 71 rokov by predstavovalo sumu 71 549 eur). 

Ustanovenie § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. splnomocňuje obce ustanoviť vo 
všeobecne záväznom nariadení aj odpustenie resp. zníženie poplatku  prevažne alebo úplne 
bezvládnym fyzickým osobám, avšak od roku 2000 sa už nepriznávajú nové štátne dávky pre 
bezvládne osoby, takže sa ani nevedie register nových bezvládnych osôb. V súčasnosti už 
sociálna poisťovňa  iba vypláca štátne dávky priznané pre bezvládne osoby do roku 2000. 
Takých eviduje na území mesta Nitry 147 a ich počet bude neustále klesať.  

  



 

 
Predložený návrh dodatku č. 5 k VZN č. 11/2014 v zjednodušenej a pochopiteľnejšej podobe 
navrhuje nasledovné zníženie resp. odpustenie poplatku 
 

 
SKUPINA % KATEGÓRIA 

dieťa/študent 

100% 

dieťa nenavštevujúce predškolské zariadenie v starostlivosti pediatra mimo 

územia Európy 

dieťa navštevujúce predškolské zariadenie mimo územia Európy 

študent denného štúdia mimo územia Európy 

dieťa navštevujúce predškolské zariadenie mimo územia Slovenska,                   

v rámci Európy 

študent denného štúdia mimo územia Slovenska, v rámci Európy,                      

s trvalým pobytom mimo SR 

80% 

žiak/študent navštevujúci školu mimo SR v rámci Európy,  ubytovaný                       

v zariadení mimo územia SR 

50% 

žiak/študent navštevujúci školu v SR mimo Nitry, ubytovaný v zariadení 

mimo územia Nitry 

dospelý 

100% 

umiestnený v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti 

umiestnený v zariadení sociálnych služieb 

umiestnený v  reedukačnom zariadení 

umiestnený v detskom domove 

umiestnený vo výkone väzby 

umiestnený vo výkone trestu odňatia slobody 

platiteľ dane v zahraničí 

nezamestnaný evidovaný v zahraničí 

s trvalým pobytom na území mesta v nehnuteľnosti, ktorú previedol na inú 

osobu 

s trvalým pobytom mimo územia mesta, vlastniaci nehnuteľnosť, ktorú 

dokázateľne nevyužíva 

vykonáva prácu v zahraničí, vrátane trvalého pobytu v zahraničí 

podniká v zahraničí, vrátane trvalého pobytu v zahraničí 

pôsobí v príslušnej farnosti, rehole, kláštore, misii v zahraničí 

profesionálny vojak alebo policajt pôsobiaci v misii v zahraničí 

pracuje pre agentúru, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí 

80% 

vykonáva prácu mimo územia SR, v rámci Európy, bez trvalého pobytu                                 

v zahraničí 

50% 

vykonáva prácu mimo územia Nitry, v rámci SR, s ubytovaním mimo územia 

Nitry 

senior 50% osoby, ktoré k 1.1. aktuálneho zdaňovacieho obdobia dovŕšili vek 72 rokov 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Podklady pre vypracovanie dodatku č. 5 k VZN  č. 11/2014 

 
Legislatívnym rámcom pre odpustenie resp. zníženie poplatku je zákon č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
konkrétne ustanovenia § 82 a 83. 
  
§ 82 Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku  
 
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie 
poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.  
(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže 

splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, 

ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Obec ustanoví vo všeobecne 
záväznom nariadení ako doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve 
školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. 
Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, 
na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci 
údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, 
ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného 
systému, ku ktorému má obec zriadený prístup.  
(3) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.  
(4) Pri súbehu znížení poplatku podľa odseku 2 a § 83 ods. 2 sa uplatní jedno zníženie alebo 
zníženie výhodnejšie pre poplatníka. Ak sa poplatník nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území 
obce viac ako 90 dní, pričom túto podmienku splní kumuláciou viacerých podmienok na 
zníženie a odpustenie poplatku, a súčasne obdobie s podmienkou na odpustenie poplatku, počas 
ktorého sa poplatník nezdržiaval na území obce je kratšie ako 90 dní, má nárok len na zníženie 
poplatku.  
(5) Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa odseku 2 podľa 
podmienok a na základe podkladov ustanovených podľa § 83 ods. 1 najneskôr do 90 dní po 
skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.  
 
§ 83 Splnomocňovacie ustanovenia  
 
(1) Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 
sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob a 
lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 
82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má 

poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2. Podmienky na 
zníženie alebo odpustenie poplatku sa vzťahujú na všetkých poplatníkov podľa § 77 ods. 2 
písm. a) rovnako z dôvodu vzniku poplatkovej povinnosti.  
(2) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho 
obdobia sadzby poplatku aj podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu v súlade s § 78 
ods. 4, zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba 

v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba alebo 
poplatníkovi, ktorý preukáže, že vytriedil určený podiel zložiek komunálneho odpadu; vekovú 

hranicu poplatníka, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov, môže obec zvýšiť.  



 

(3) Obec môže všeobecne záväzným nariadením zaviesť množstvový zber k 1. januáru 
zdaňovacieho obdobia v obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a, v jednotlivom katastrálnom 
území alebo pre poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo 
sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností.  
 
Z citácie ustanovení § 82 a 83 zákona č. 582/2004 Z. z. vyplýva, že obec môže vo VZN 

ustanoviť:  
1. Zníženie poplatku až o 100% pre osoby, ktoré sa nezdržujú v mieste trvalého bydliska dlhšie 
ako 90 dní v roku, napr. tieto kategórie:  
- študenti,  
- pracujúci alebo trvale žijúci v zahraničí,  
- pobyt v nápravnovýchovnom zariadení,  
- pobyt v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení pobytovou formou a pod.  
2. Zníženie poplatku až o 100% pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom, prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby.  
3. Zníženie poplatku až o 100% pre osoby pre fyzická osoby v hmotnej núdzi.  
4. Zníženie poplatku až o 100% pre poplatníkov, ktorí preukážu, že vytriedili určený podiel 
zložiek komunálneho odpadu.  
5. Zníženie poplatku až o 100% pre osoby staršie ako min. 62 rokov.  
 
Tabuľka č. 1 
Veková štruktúra  obyvateľov mesta Nitry nad 62 rokov k dátumu 13.5.2021 
 

vek 
počet 

občanov 

zákl. 
predpis 

(37 
Eur/rok) 

aktuálne 
zníženie 

>=72 8 456 312 872 € 156 436 € 

71-72 1 015 37 555 € 0 € 

70-71 1 013 37 481 € 0 € 

69-70 1 125 41 625 € 0 € 

68-69 1 126 41 662 € 0 € 

67-68 1 163 43 031 € 0 € 

66-67 1 132 41 884 € 0 € 

65-66 1 161 42 957 € 0 € 

64-65 1 117 41 329 € 0 € 

63-64 1 147 42 439 € 0 € 

62-63 1 055 39 035 € 0 € 

 
 
 
Tabuľka č. 2 
Počet vydaných preukazov FO s ŤZP a  FO s ŤZP-S k 30.4.2021 (zdroj: ÚPSVR Nitra)  
 

Počet preukazov celkovo 

2021-04 3 876 

Preukaz FO s ŤZP 2 377 

Preukaz FO s ŤZP-S 1 499 

 
 



 

Tabuľka č. 3 
Počet poberateľov pomoc v hmotnej núdzi k 30.4.2021 (zdroj: ÚPSVR Nitra) 
 

PvHN 
Počet posudzovaných 
osôb 

Spolu 475 

Žiadateľ 330 

Partner 26 

Nezaopatrené dieťa 108 

Zaopatrené dieťa do 25 rokov 11 

 

 
Tabuľka č. 4 
Aktuálne platné zníženie resp. odpustenie poplatku v iných mestách  
 
AKTUÁLNE PLATNÉ ZNÍŽENIA POPLATKU V INÝCH MESTÁCH: 

 BA TT TN BB NZ TO 
Poplatok / rok (Eur) množst. 29,20 32,52 36,50 28,00 39,97 
Seniori nad -/% 0% 62 r./-50% 0% 0% 0% 0% 
Osoby v hmotnej núdzi 0% -60% -6 eur 0% -50% 0% 
Preukaz ZŤP/ZŤPS/bezvládni 0% -60% 0% 0% 0% 0% 
Výkon väzby 0% -100% -100% -100% -100% -100% 
Zariadenia zdravotnej starostlivosti 0% -100% -100% -100% -100% -100% 
Zariadenia sociálnych služieb 0% -100% -100% -100%    -100% -100% 
Výkon práce mimo mesta, ale v rámci SR -100% -100% -100% -60% -80% -94% 
Výkon práce v zahraničí -100% -100% -100% -100% -100% -94% 
Študent mimo mesta, ale v rámci SR 0% 0% -100% -50% -80% -94% 
Študenti v zahraničí -100% -50% -100% -100% -100% -94% 

 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

Stanovisko Mestskej rady v Nitre 

 

 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 05.10.2021 prerokovala Návrh dodatku č. 5                     
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1,2,3 a 4 a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
dodatkov č. 1,2,3 a 4 podľa predloženého návrhu.  

 

 

          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 22.09.2021 prerokovala Návrh dodatku č. 5 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. 5 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Nitry č.11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 podľa predloženého návrhu.  
 
 
 
 
Stanovisko Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia 

 
Komisia MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia na svojom riadnom 
zasadnutí dňa 14.9.2021 prerokovala Návrh dodatku č. 5 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. 5 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Nitry č.11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 vrátane zapracovania nasledovných 
zmien:  
 

1. V § 5b v predposlednej a poslednej vete nahradiť slovné spojenie: „podľa §5c ods. 5“ 
slovným spojením: „podľa § 5c ods. 5  a ods. 6“ 

 
2. V § 5c doplniť odsek 6: 

„6) Správca dane  stanovuje 25 % - né zníženie poplatku pre fyzické osoby, ktoré k 1.1. 
aktuálneho zdaňovacieho obdobia dovŕšili vek 65 rokov, a súčasne nedovŕšili vek 72 
rokov.“ 

 
3. V § 5c doplniť odsek 7: 

„7) Správca dane na základe žiadosti platiteľa poplatku, ktorí žiada o zníženie poplatku 
za poplatníka, ktorý je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom, zníži sadzbu poplatku uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v 
príslušnom zdaňovacom období   o 25 %  za osobu a kalendárny deň ak preukáže 
rozhodnutie, ktorým bol poplatníkovi priznaný preukaz fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom. 


