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M E S T O    Nové Mesto nad Váhom 

 
 
       Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 
a ods. 3 písm. c/ a  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  v znení  
neskorších  predpisov,  s poukazom  na  § 2 ods. 2 a § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady         
 

vydáva 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2006 
o miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady 
 
 
 

§  1 
Účel nariadenia 

 
 
      Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanoviť podmienky 
pre vyberanie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nové 
Mesto nad Váhom, sadzbu poplatku, dĺžku obdobia, na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik 
povinnosti platenia poplatku, ohlasovaciu povinnosť, splatnosť poplatku, pri množstvovom 
zbere spôsob, formu, miesto na zaplatenie poplatku,  zníženie alebo odpustenie poplatku 
a spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné 
náležitosti vyberania poplatku. 
 

§  2 
Predmet poplatku 

 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa 
platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. 
 
  

§  3 
Poplatník 

 
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je : 
 
a) fyzická  osoba,  ktorá  má   v  meste  trvalý  pobyt   alebo prechodný  pobyt  alebo  ktorá je  
na území  mesta oprávnená užívať alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo  
jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo záhradu,    vinicu,   ovocný   sad,   trvalý   
trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území  mesta okrem  
lesného  pozemku  a pozemku, ktorý je  evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha  
(ďalej  len "nehnuteľnosť"), 
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b) právnická  osoba,  ktorá  je   oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na   území  mesta na iný účel ako na podnikanie, 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  na území 
mesta na  podnikanie. 
 
2. Ak má osoba podľa odseku  1 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt  a prechodný  pobyt, 
poplatok  platí iba  z dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  1 písm. a) v meste  
trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt a súčasne  je oprávnená užívať  alebo užíva nehnuteľnosť  
na iný  účel ako  na podnikanie, poplatok platí iba  z dôvodu trvalého pobytu alebo  
prechodného pobytu.  
 
3. Poplatníkom  nie   je  osoba,  ktorej   oprávnenie  užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy  
právneho vzťahu s poplatníkom podľa  odseku 1, ak na jeho základe: 
a) užíva   priestory   nehnuteľnosti   vyhradené   na   prechodné ubytovanie v zariadení na to 
určenom, 
b) je hospitalizovaná v  zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 
c) užíva    z    dôvodu    plnenia    povinností    vyplývajúcich z pracovnoprávneho   vzťahu  
alebo iného  obdobného   vzťahu  s poplatníkom  nehnuteľnosť, ktorú  má právo  užívať alebo  
ju užíva aj poplatník, alebo 
d) v nehnuteľnosti,  ktorú  má  poplatník  právo  užívať alebo ju užíva, vykonáva  pre 
poplatníka práce  alebo mu poskytuje  iné služby  v rámci  výkonu svojej  činnosti a  pri tejto 
činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 
 
4. Poplatok od  poplatníka v ustanovenej výške pre mesto  vyberá a za vybraný poplatok ručí: 
 
a) vlastník nehnuteľnosti; ak  je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov    
poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo správca určený 
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo  správca súhlasí;  ak nedošlo  k 
určeniu  zástupcu alebo správcu, mesto  určí spomedzi vlastníkov  alebo spoluvlastníkov 
zástupcu, ktorý poplatok pre mesto vyberie, 
 b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len 
"platiteľ"). 
 
5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok Mestu odvedie priamo  
poplatník; za  odvedenie poplatku  mestu ručí platiteľ. 
 
6. Ak  viacero  poplatníkov  podľa  odseku  1  písm. a)  žije v spoločnej  domácnosti, plnenie  
povinností  poplatníka  môže za ostatných členov  tejto domácnosti na seba prevziať jeden z 
nich. Za  poplatníka, ktorý  nie je  spôsobilý na  právne úkony v plnom rozsahu plní 
povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti  poplatníka 
nesmie za  iného prevziať alebo plniť  osoba, ktorá  sa dlhodobo zdržiava mimo  územia 
Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto  skutočnosti, ako aj ich zmeny je  osoba,  ktorá  
za  iného  plní  povinnosti poplatníka, povinná oznámiť mestu. 
 
                                                            §  4 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 
 
1. Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 3 odsek  
1 tohto VZN. 
2. Poplatková povinnosť zaniká dňom nasledujúcim po dni, kedy zanikne skutočnosť podľa   
§ 3 odsek 1 tohto VZN. 
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§  5 

Vyrubenie poplatku 
 
1. Poplatok  pre fyzické osoby sa vyrubí platobným výmerom na jeden kalendárny rok. 
 
2. Pre poplatníkov podľa § 3 ods. 1 písm. b/ a c/ VZN je povinne zavedený množstvový zber. 
Poplatok sa určuje podľa frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú 
poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu. 
 
3. Ak mesto samo alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený 
v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku 
alebo na zánik poplatkovej povinnosti, mesto upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom 
období podľa okolností, ktoré nastali. 
   
 

§  6 
Sadzba poplatku 

 
Mesto ustanovuje sadzbu poplatku: 
 
1. Pre fyzickú osobu s trvalým, alebo prechodným pobytom v rodinných domoch 
a v bytových domoch KBV je sadzba poplatku vo výške 450,- Sk za osobu a rok. Pri 
viacčlenných rodinách je sadzba poplatku 450,- Sk za osobu a rok na prvé štyri osoby a 150,- 
Sk za osobu a rok na piateho a každého ďalšieho člena domácnosti. 
 
2. Pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v chatovej osade v rekreačnej oblasti 
Zelená voda a nemá v Meste Nové Mesto nad Váhom trvalý, alebo prechodný pobyt je 
poplatok 1.000,- na rok. 
 
3. Pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom, užívateľom, alebo správcom nehnuteľnosti v meste 
a vykonáva činnosť, pri ktorej vzniká drobný stavebný odpad je poplatok 450,- Sk za 1 tonu 
drobného stavebného odpadu. Odvoz a uloženie stavebného odpadu hradí pôvodca odpadu 
podľa skutočných nákladov, ak odpad pochádza z prác, ktoré podliehajú stavebnému 
povoleniu, resp. ohláseniu drobnej stavby.  
 
4. Poplatníci podľa § 3 ods. 1 písm. b/ a  c/ VZN sú povinní uzatvoriť s poverenou 
organizáciou Technickými službami mesta Nové Mesto nad Váhom Zmluvu o zbere, preprave 
a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.. 
 
Sadzba poplatku je v nasledovnej výške: 

Objem zbernej nádoby frekvencia odvozu poplatok v Sk/rok 
1100 l nádoba vývoz 1 x  týždenne 16.200,- Sk/rok 
1100 l nádoba vývoz 2 x týždenne 32.400,- Sk/rok 
  240 l nádoba vývoz 1 x týždenne   3.300,- Sk/rok 
  240 l nádoba vývoz 2 x týždenne   6.600,- Sk/rok 
  110 l nádoba vývoz 1 x týždenne   1.620,- Sk/rok 
  110 l nádoba vývoz 1 x za 2 týždne      810,- Sk/rok 
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5.  Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor. 
 
 
  

§  7 
Ohlasovacia povinnosť 

 
1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho 
odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona č. 582/2004 Z.z., a to do 
jedného mesiaca: 

- od vzniku povinnosti platiť poplatok, 
- odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, 
- od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platí poplatok, v prípade ak 

došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť mestu:  
 
a) svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  
pobytu (ďalej  len "identifikačné údaje"); ak  je poplatníkom osoba podľa  § 3 odsek 1 písm. 
b) alebo písm. c)  názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné 
číslo (IČO), meno a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby, 
 
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 3 odsek  6. 
 
c) údaje  rozhodujúce  na  určenie  poplatku, spolu s ohlásením predloží  aj doklady 
potvrdzujúce  uvádzané údaje; ak súčasne  požaduje zníženie alebo  odpustenie poplatku 
podľa § 9  aj doklady,  ktoré odôvodňujú  zníženie alebo odpustenie poplatku. 
 
 
2. Poplatník je oprávnený podať  mestu ohlásenie aj v prípade ak zistí, že jeho povinnosť 
platiť poplatok  má  byť  nižšia, ako  mu bola  vyrubená, alebo  ak žiada  o zníženie  poplatku 
z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.  
 
 
3.  Fyzická osoba, ktorá sa prihlási na trvalý alebo prechodný pobyt v Novom Meste nad 
Váhom a fyzická osoba, ktorá si zmení trvalý alebo prechodný pobyt v rámci Nového Mesta 
nad Váhom je povinná prihlásiť sa na Mestskom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo 
dňa, kedy nastala právna skutočnosť a ohlásiť mestu identifikačné údaje vyplnením tlačiva. 
Vzor tlačiva tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto VZN (príloha č. 1  VZN). 
 
                                                            

§  8 
Platenie poplatku  

 
1. Poplatok pre fyzické osoby  je splatný do 60 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 
    Poplatok sa  platí: 

a) bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet mesta, 
b) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet mesta, 
c) v hotovosti do pokladne Mestského úradu. 

 
2. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré využívajú množstvový 
zber platia podľa Zmluvy o zbere,  preprave  a zneškodňovaní komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu v súlade s § 5 ods. 2  VZN. 
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§  9 
Odpustenie a zníženie poplatku 

 
  
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto na základe žiadosti zníži 
alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže: 

 
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (minimálne šesť po  
      sebe nasledujúcich mesiacov), 
 
Spôsob preukázania:  

- potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry, 
- pracovné povolenie, 
- pracovná zmluva, 
- víza, 
- povolenie k pobytu (trvalému alebo prechodnému), 
- potvrdenie o návšteve školy a pod. 

 
      V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné 
k dokladom predložiť aj ich preklad do úradného jazyka. 
  
b)   svoju neprítomnosť v meste z dôvodu výkonu vojenskej služby, 
 
Spôsob preukázania:    

- potvrdenie príslušného vojenského útvaru. 
 
c)  svoju neprítomnosť z dôvodu prechodného pobytu mimo Mesta Nové Mesto nad Váhom v 
trvaní viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov a úhrady poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v mieste prechodného pobytu. 
 
Spôsob preukázania:   

- potvrdenie o prechodnom pobyte a o úhrade poplatku za aktuálne obdobie v 
mieste prechodného pobytu, 

- fotokópia listu vlastníctva bytu, prípadne nájomnej zmluvy a potvrdenie o 
zamestnaní v mieste prechodného pobytu z aktuálneho obdobia, 

- potvrdenie zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia sociálnej 
starostlivosti, domova dôchodcov, zariadenia na výkon odňatia slobody, 
detského domova a pod. 

 
 
d) má v meste Nové Mesto nad Váhom prechodný pobyt, ale sa v mieste prechodného pobytu 
nezdržuje (minimálne šesť  po sebe nasledujúcich mesiacov). 
 
Spôsob preukázania:  

- potvrdenie o pobyte a úhrade poplatku v mieste trvalého pobytu alebo 
- doklad preukazujúci pobyt mimo miesta trvalého alebo prechodného pobytu. 
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2. Mesto s účinnosťou od 1.1.2007  zníži poplatok o 50 % na základe žiadosti, ak je poplatník: 
 
a) študentom strednej školy, vysokej školy alebo nadstavbového štúdia s prechodným 
pobytom v mieste školy 
 
Spôsob preukázania:  

- potvrdenie o návšteve školy 
-    potvrdenie o prechodnom pobyte 

 
b) poplatníkovi s výkonom práce mimo miesta trvalého pobytu  s prechodným pobytom v 
mieste pracoviska 
 
Spôsob preukázania:  

- potvrdenie zamestnávateľa 
- pracovná zmluva  
- potvrdenie o prechodnom pobyte alebo potvrdenie z ubytovne. 

 
 
3. V jednotlivých prípadoch na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona môže mesto 
poplatok znížiť alebo odpustiť na základe písomnej žiadosti  a uvedených dôvodov. K žiadosti 
je potrebné doložiť doklady potvrdzujúce uvádzané skutočnosti.     
 
4. V prípade, že poplatníkovi vznikne nárok na viac možností zníženia poplatku súčasne 
podľa tohto VZN, priznáva sa iba jedna možnosť zníženia poplatku, finančne výhodnejšia pre 
poplatníka.        

                                                                                                                                                                                       
5. Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia 
alebo odpustenia poplatku. 
 
6.  Poplatníkovi, ktorý predloží žiadosť a doklady preukazujúce nárok na odpustenie alebo 
zníženie poplatku v termíne do 28. februára v kalendárnom roku, správca poplatku odpustenie 
alebo zníženie upraví v platobnom výmere. 
 
7. Ak v zdaňovacom období si poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie 
poplatku najneskôr do 30. novembra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti 
a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa § 9, nárok na zníženie alebo odpustenie 
poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká. 
 
 
 

§ 10 
Vrátenie poplatku 

 
 
Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol 
poplatok vyrubený platobným výmerom, je mesto povinné vrátiť pomernú časť poplatku 
rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa 
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia určeného obdobia, za ktoré 
bol poplatok uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 100,- Sk. 
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§  11 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese mesta v lehote 
uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  
 
 
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN mesta č. 2/2004 VZN o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
3. Toto VZN  bolo schválené dňa 5.9.2006 uznesením Mestského zastupiteľstva v Novom 
Meste nad Váhom č. 394/2006-MsZ  a nadobúda účinnosť od  20.9.2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý  
         primátor mesta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


