MESTO VEĽKÝ MEDER

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VEĽKÝ MEDER
č. 173
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Nadobúda účinnosť dňom 20.10.2015

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi, na základe samostatnej pôsobnosti v zmysle
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a §
11 ods. 4 písm. d),e a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanovenia § 83 zákona č 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN ustanovuje v meste Veľký Meder (ďalej len „mesto“) určenie poplatku, sadzby
poplatku, oznamovaciu povinnosť, určenie poplatku a výber poplatku, splatnosť poplatku
a spôsob a formu úhrady poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti,
podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti podľa
ustanovenia § 82 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. alebo pri znížení alebo odpustení poplatku
podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Čl. 2
Určenie poplatku
Na území mesta Veľký Meder sú v súlade s ustanovením § 79 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestom poplatku v znení neskorších predpisov zavedené dve formy
určenia poplatku.
(1) Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov je zavedený množstvový zber, pre
ktorý sa poplatok určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov, určeným Všeobecne záväzným nariadením mesta Veľký Meder č. 150
o nakladaní s odpadom na území mesta Veľký Meder.
(2) Pre poplatníkov, na ktorých sa množstvový zber nevzťahuje sa určí poplatok za príslušné
zdaňovacie obdobie ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom
období, počas ktorých má, alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v meste trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený
užívať.
(3) Pre poplatníkov, na ktorých sa množstvový zber nevzťahuje, ale využívajú viac zberných
nádob ako je to ustanovené vo všeobecne záväznom nariadení mesta o nakladaní s odpadom
na území mesta Veľký Meder je poplatok za zberné nádoby prevyšujúce stanovený počet
určený v zmysle čl. 2 ods. 1).

Čl. 3
Sadzba poplatku
Sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre jednotlivé
skupiny poplatníkov sú ustanovené nasledovne:
(1) pre poplatníkov, na ktorých sa nevzťahuje množstvový zber je sadzba 0,0500 EUR na
jeden kalendárny deň na jednu osobu,
(2) pre poplatníkov s množstvovým zberom, t.j. pre právnické osoby a fyzické osoby
vykonávajúce podnikateľskú alebo samostatne zárobkovú činnosť, pre osoby, ktoré
prevádzkujú ubytovacie zariadenia a pre poplatníkov využívajúcich viac zberných nádob
v súlade s ustanovením článku 2 ods. 3) je sadzba poplatku 0,0200 EUR za jeden liter odpadu
za jeden vývoz.
Čl. 4
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť údaje a skutočnosti
ustanovené v § 80 ods. 1 písm. a), b), c ) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa,
keď tieto nastali.
Čl. 5
Určenie poplatku a výber poplatku
(1) Pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku mesto vyrubí poplatok rozhodnutím.
(2) Pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov, pre ktorých je zavedený množstvový zber, sa určí poplatok ako súčin
frekvencie odvozov sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Čl. 6
Splatnosť poplatku, spôsob a forma úhrady
(1) Pri poplatku vyrubenom rozhodnutím v súlade s ustanovením § 81 ods. 4 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v z. n. p. je splatnosť poplatku nasledovná:

a) do výšky 20 EUR je poplatok splatný v celej výške do 31.05. bežného roka
b) nad 20 EUR je poplatok splatný v troch splátkach:
33,3 % do 31.05. bežného roka
33,3% do 31.07. bežného roka
33,4 % do 30.09. bežného roka
(2) Poplatok je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
a) bezhotovostným prevodom na účet mesta
b) poštovým peňažným poukazom na účet mesta
c) v hotovosti do pokladne mesta, resp. platobnou kartou.
(3) Pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov, pre ktorých je zavedený množstvový zber je poplatok splatný do 15 dní
odo dňa doručenia určenia poplatku.
(4) Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím správcu poplatku určený
v splátkach, zaplatiť aj naraz, najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Čl. 7
Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
(1) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak preukáže:
a) ukončenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v meste, potvrdením inej obce
alebo iného mesta, že je tam prihlásený na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území mesta najmä kúpnou zmluvou, dohodou
o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy,
c) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania najmä dohodou
o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy.
(2) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť do 30 od doručenia žiadosť o jeho vrátenie
v zmysle ustanovenia § 79 ods. 1 a 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) v znení neskorších predpisov.

Čl. 8
Odpustenie poplatku
Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže
splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady,
o tom, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
mesta. Podkladmi na zníženie alebo odpustenie poplatku sú:

a) pri zdržiavaní sa v zahraničí je podkladom aktuálne potvrdenie zahraničného
zamestnávateľa na príslušný kalendárny rok alebo štátneho orgánu v mieste pobytu
v zahraničí, prípadne overené čestné prehlásenie z miesta pobytu v zahraničí, poplatník
doloží aj preklad do úradného jazyka, ktorý nemusí byť autorizovaný, 100%
b) pri štúdiu na zahraničnej škole je podkladom potvrdenie o návšteve školy, 60%
c) pri výkone trestu odňatia slobody je podkladom potvrdenie o umiestnení v ústave na výkon
trestu odňatia slobody, 100%
d) pri dlhodobom umiestnení v detskom domove alebo v zariadení sociálnych služieb je
podkladom potvrdenie o umiestnení v detskom domove alebo v zariadení sociálnych služieb,
100%
e) pri dennom štúdiu študentov študujúcich mimo mesta s výnimkou študentov denne
dochádzajúcich je podkladom potvrdenie o návšteve školy, a potvrdenie o ubytovaní v mieste
štúdia alebo o prechodnom pobyte v mieste štúdia 60%
f) pri zdržiavaní sa na inom mieste Slovenskej republiky je podkladom potvrdenie
o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste alebo iný doklad, ktorým je možné
jednoznačne zdokladovať prechodný pobyt v inej obci, pričom preukazujúci doklad je
nevyhnutné doplniť aj o potvrdenie o úhrade poplatku v mieste prechodného pobytu, 100%
g) pri vykonávaní profesionálnej vojenskej služby profesionálnymi vojakmi, ktorí sú
ubytovaní mimo mesta je podkladom potvrdenie o vykonávaní služby mimo mesta
a potvrdenie o ubytovaní mimo mesta. 80% .

Čl. 9
Postup mesta proti tvrdosti zákona
(1) Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok rozhodnutím znížiť alebo odpustiť poplatníkovi len v prípade, že
ten alebo osoby evidované v zázname poplatníka nie sú dlžníkmi mesta.
(2) Jednotlivé dôvody zníženia poplatku nie je možné uplatniť súčasne. Pri viacerých
dôvodoch zníženia poplatku bude poplatníkovi priznané výhodnejšie zníženie.
(3)Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona rozhodnutím znížiť poplatok v týchto prípadoch:
a) 50% fyzickej osobe staršej ako 62 rokov
b) 50 % držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
podkladom je kópia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ZŤP alebo
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom ZŤP/S , a kópia
rozhodnutia príslušného orgánu.
(4) Poplatník uplatní nárok na zníženie poplatkovej povinnosti za to zdaňovacie obdobie, na
ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie, najneskôr do 31.01. príslušného zdaňovacieho
obdobia, inak nárok na zníženie poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Čl. 10.
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenia č. 164 zo dňa 12. 12. 2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
vo Veľkom Mederi dňa 30.09.2015 uznesením č. 9-MsZ/2015-6/a.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder nadobúda účinnosť 15. dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
.

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta
Veľký Meder

