
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v znení dodatku č.1,2,3,4 ,5 a 6) 

 
 
 

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. 11/2014 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 2015 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 
 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
a) sadzby poplatku, hodnotu koeficientu 
b) pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku,  
c) podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 
d) podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník   

predložiť pri odpustení poplatku. 
 

§ 2 
Sadzby poplatku a hodnota koeficientu 

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

a) sadzbu   poplatku   za   komunálne  odpady  0,11507 €  za  osobu  a  kalendárny deň    
(u subjektov, pre ktorých nie je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov), 

b) sadzbu poplatku 0,030 € 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) Správca dane stanovuje hodnotu koeficientu 1. 
 

§ 3 
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere 

 
(1) Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber  platia poplatok na základe doručeného 
predpisu, v ktorom je určená lehota zaplatenia poplatku. 



  
(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 dostane platiteľ v písomnej forme.  
 

§ 4 
Podmienky  na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

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

a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods.2 
zákona č. 582/2004 Z. z.. - musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napríklad: zrušenie 
trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, zrušenie 
prevádzky a podobne).   

b) poplatník musí mať preplatok na poplatku a zároveň nesmie byť dlžníkom Mesta Nitry. 
 

§ 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 § 5a  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. 

 



§ 6 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie č.13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších dodatkov. 
 

§ 7 
Účinnosť 

 
Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 20.11.2014 
uznesením č. 321/2014-MZ a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 
januára 2015. 
Na vydaní Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2014 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 
17.12.2015 uznesením č. 436/2015-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 
2016. 
Na vydaní Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2014 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 
10.11.2016 uznesením č. 341/2016-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 
2017. 
Na vydaní Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2014 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 
21.11.2019 uznesením č. 334/2019-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 
2020. 
Na vydaní Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2014 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 
12.11.2020 uznesením č. 266/2020-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 
2021. 
Na vydaní Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2014 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 
16.12.2021 uznesením č. 416/2021-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 
2022. 
Na vydaní Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2014 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 
05.12.2022 uznesením č. 469/2022-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 
2023. 
 
 
 
 
 

       Jozef Dvonč                                                                                Igor Kršiak 
        primátor mesta Nitry, v. r.                                                        prednosta MsÚ v Nitre, v. r. 
 
 
 
 
 


