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Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Dôvodom návrhu dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu
MESTA Nové Mesto nad Váhom č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré obsahuje aj návrhy na zvýšenie jednotlivých sadzieb
tohto miestneho poplatku s účinnosťou od 01.01.2020- je podstatný nárast nákladov
súvisiacich so zabezpečením odpadového hospodárstva v mestách a obciach Slovenskej
republiky a osobitne aj v meste Nové Mesto nad Váhom.
Ďalším faktorom, ktorý nesporne vplýva na výšku miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je podstatný nárast cien za uskladnenie odpadu na
skládkach odpadu, ku ktorému prikročil štát v poslednom období.
Posledná úprava poplatkov bola v roku 2013.
Z týchto dôvodov navrhujeme zvýšenie sadzby poplatku za komunálny odpad pre fyzické
osoby.
Množia sa nám žiadosti o úľavu pre študentov, alebo pracujúcich mimo miesta trvalého
pobytu, ale tieto osoby sa poobede vracajú zo školy a z práce tak isto, ako občania, ktorí
pracujú v Novom Meste nad Váhom a tak navrhujeme, aby iba študenti a pracujúci, ktorí
aj mimo mesta bývajú mali úľavu za komunálne odpady, pretože komunálny odpad
v meste robia.
Poplatníkom, ktorí predložia žiadosť a doklady preukazujúce nárok na zníženie alebo
odpustenie poplatku do 28.02. príslušného zdaňovacieho obdobia podľa §9 odst. 6 má
upraviť túto skutočnosť v rozhodnutí, avšak máme vo VZN uvedené, že do 30.novembra
príslušného zdaňovacieho obdobia majú nárok na vrátenie časti poplatku, ale vrátenie
poplatku by sa nemalo vzťahovať na zníženie, alebo odpustenie poplatku, ktorý máme
jasne stanovený dátumom do 28.02. príslušného zdaňovacieho obdobia.
Dôvodová správa:

V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov správca dane
vydáva tento Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2006 o miestnych daniach kde sa § 6 ods. 1 a) , b)
a 2 nahrádza novým znením a § 9 sa tiež nahrádza novým znením a v § 10 sa odstavec 1
dopĺňa o odst.3 v § 11 sa dopĺňa ods. 6 a 7 nasledovného znenia.

.
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D O D A T O K č. 6
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

V Novom Meste nad Váhom,
Dňa 11.11.2019

Mesto Nové Mesto nad Váhom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov

vydáva

D O D A T O K č. 6
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2006
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§6
Sadzba poplatku
V§

6 ods. 1 písm. a) a b), ods. 2 a 4 sa ruší celé znenie a nahrádza sa novým znením:
ods.1 a) Pre fyzickú osobu, s trvalým alebo prechodným pobytom v Novom Meste nad Váhom je
poplatok vo výške 30 € za osobu a rok. Pri viacčlenných rodinách je výška poplatku 30 € za rok
na prvé štyri osoby a 15 € za osobu a rok na piateho a každého ďalšieho člena domácnosti.
ods. 1 b) sa ruší celé znenie a nahrádza sa novým znením:
Pre fyzickú osobu, ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný
účel ako na podnikanie a nemá v Novom Meste nad Váhom trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
je poplatok vo výške 30 € za rok.
ods. 2 sa ruší celé znenie a nahrádza sa novým znením:
Pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v chatovej osade rekreačnej oblasti Zelená
voda a nemá v Novom Meste nad Váhom trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, je poplatok vo
výške 150 € za rok.
v ods. 4 sa ruší celé znenie a nahrádza sa novým znením:
ods.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:

Frekvencia
odvozu

Objem zbernej nádoby
do 120 litrov
poplatok v €/rok

Objem zbernej nádoby
240 litrov
poplatok v €/rok

Objem zbernej nádoby
1100 litrov
poplatok v €/rok

1 x za dva
týždne
1 x týždenne

60 €

120 €

600 €

120 €

240 €

1200 €

2 x za týždeň

240 €

480 €

2400 €

.
§9
Odpustenie a zníženie poplatku
V § 9 ods. 2 a) a c) sa ruší celé znenie a nahrádza sa novým znením:
Mesto na základe žiadosti poplatníka zníži poplatok v príslušnom zdaňovacom období:
ods. 2 a) o 50% ak je poplatník študentom študujúcim v Českej republike alebo Slovenskej
republike s prechodným pobytom v mieste školy a toto preukáže mestu potvrdením o návšteve
školy spolu s dokladom o ubytovaní v mieste štúdia, poprípade potvrdením o zaplatení poplatku
v mieste školy.
ods. 2 c) o 50 % poplatníkovi, ktorý z dôvodu výkonu zamestnania v Slovenskej republike má
prechodný pobyt v mieste pracoviska a túto skutočnosť preukáže mestu
potvrdením
o zamestnaní, alebo pracovnou zmluvou a zároveň dokladom o ubytovaní v mieste výkonu
práce.
§ 10
Vrátenie poplatku
ods. 1 sa ruší celé znenie a sa nahrádza novým znením:
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, alebo jednej
z osôb, za ktorú prevzal povinnosť poplatníka, mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť
poplatníkovi v príslušnom zdaňovacom období, na základe žiadosti poplatníka a doložených
dokladov preukazujúcich zánik poplatkovej povinnosti- teda na základe údajov z evidencie
obyvateľov mesta ( skončenie trvalého , alebo prechodného pobytu, úmrtie osoby, za ktorú
poplatník uhradil poplatok, zanikne oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území mesta Nové Mesto
nad Váhom)
Vrátenie poplatku sa nevzťahuje na nároky na zníženie, alebo odpustenie poplatku podľa § 9
odstavec 6.
§ 11
Záverečné ustanovenia
§ 11 sa dopĺňa o ods. 6 a 7 nasledovného znenia:
6. Tento dodatok bol schválený na 6. zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Nové
Mesto nad Váhom dňa uznesením č. .
7. Tento Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2006 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.

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

