Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 5/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Skalica
Mestské zastupiteľstvo v Skalici dňa 13.12.2012 v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva pre územie mesta Skalica toto všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Poplatok
1/ Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí
za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Mesta Skalica (ďalej
len „mesto“).
2/ Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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 porastu a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
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 účel podnikania.
3/ Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 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 alebo prechodného pobytu. Ak má osoba
podľa odseku 2 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2
písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň,
poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na
poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti mesta.
4/ Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods. 2 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) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) 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
e) 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.
5/ Správca poplatku ustanovuje, že vlastník nehnuteľnosti vyberá poplatok od poplatníka
pre správcu dane v ustanovenej výške a za vybraný poplatok vlastník nehnuteľnosti ručí.
6/ Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov v 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.
7/ Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 a
zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§2
Vyrubovanie poplatku
1/ Poplatky sa vyrubujú rozhodnutím na jeden kalendárny rok:
a) podľa § 1 odseku 2 písm. a)
 na domácnosť za všetkých jej členov prihlásených k trvalému alebo prechodnému
pobytu,
 na vlastníka/užívateľa nehnuteľnosti, ktorý nemý v meste trvalý alebo prechodný pobyt,
b) podľa § 1 odseku 2 písm. b) alebo písm. c)
 na právnickú osobu
alebo podnikateľa podľa ukazovateľa dennej produkcie
komunálnych odpadov v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) tohto VZN.
2/ Ak sa poplatník uvedený v § 1 odsek 2 písm. b) alebo písm. c) rozhodne využívať
množstvový zber, je povinný uzavrieť s mestom dohodu o množstvovom zbere.
3/ Pri vyrubení poplatku fyzickým osobám sa daný kalendárny rok vychádza mesto z údajov k
1.1. daného roka. Poplatok bude vyrubený do 15.02. príslušného roku.
§3
Sadzba poplatku
1/ Sadzba poplatku sa určuje nasledovne:
a) fyzické osoby:
 0,066 EUR za osobu na kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých má,
alebo bude mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt,
 0,0365 EUR za osobu na kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt a zároveň v danom roku dovŕšia vek
62 a viac rokov,
 0,0518 EUR za osobu na kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých
poplatník v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený
ju užívať na iný účel ako na podnikanie, ak nemá v meste trvalý alebo prechodný pobyt,
 0,066 EUR na osobu na kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých
poplatník užíva byt alebo nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju užívať na iný účel ako
na podnikanie, ak nemá v meste trvalý alebo prechodný pobyt,
b) právnické osoby a podnikatelia:
 súčin sadzby 0,066 EUR, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 1 odseku 2, písm. b)
alebo písm. c),
 v prípade, že podnikateľ požiada mesto o množstvový zber je sadzba poplatku 0,0531
EUR za liter KO.
Pri množstvovom zbere mesto 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.
2/ Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov sa vypočíta podľa priemerného
počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný
pobyt, vynásobený koeficientom 1.
3/ Rozhodujúcim obdobím podľa § 3 ods. 2 je
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti,
ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť alebo
b) ak nie je možné postupovať podľa písm. a)
1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok

do konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní oznamovaciu povinnosť
podľa § 4 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
do konca zdaňovacieho obdobia.
4/ Sadzba poplatku podľa § 3 ods. 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov mesta
na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na 1
liter, alebo kilogram týchto odpadov ( pri množstvovom zbere ) alebo pripadajúcich na
priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených
jedným poplatníkom v meste za jeden kalendárny deň; ak mesto zabezpečuje zhodnocovanie
týchto odpadov, náklady a sa musia znížiť o výnosy mesta zo zhodnotenia.
5/ Výšku poplatku za odpady na kalendárny rok prípadne za určenú sezónu, stanoví mesto po
jeho schválení v mestskom zastupiteľstve. O schválenej výške poplatku je mesto povinné
informovať obyvateľov v mieste spôsobom obvyklým.
6/ Príjem
poplatku za komunálne
odpady
okrem
elektroodpadov a
biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady môže mesto
použiť výhradne na úhradu nákladov spojených s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.
§4
Oznamovacia povinnosť
1/ Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní od dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 1 ods. 6 aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 1 ods. 2
písm. b) alebo c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 6, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie 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, kedy
tieto nastali.
3/ „Priznanie k poplatku“, ktoré je prílohou tohto VZN podávajú len tie právnické osoby a
fyzické osoby – podnikatelia, u ktorých nastali zmeny v skutočnostiach rozhodných pre vyrubenie
poplatku.
4/ Osoba, ktorá užíva byt alebo nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie a nemá v meste
trvalý ani prechodný pobyt, je povinná ohlásiť túto skutočnosť správcovi poplatku do 31.1.
bežného spoplatňovacieho obdobia.
§5
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1/ Poplatok mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak
poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, mesto poplatok nevyrubí rozhodnutím.
2/ Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
3/ Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, mesto vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa ods. 1 alebo ods. 2.
4/ Fyzické osoby:

a) poplatok do 33,19 EUR je splatný do 28. februára príslušného roku,
b) poplatok nad 33,19 EUR je splatný v dvoch rovnakých splátkach:
 prvá splátka - do 28. februára príslušného roku,
 druhá splátka - do 30. júna príslušného roku.
5/ Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia:
a) poplatok do 165,97 EUR je splatný do 28. februára príslušného roku,
b) poplatok nad 165,97 EUR je splatný v dvoch rovnakých splátkach:
 prvá splátka - do 28. februára príslušného roku,
 druhá splátka - do 30. júna príslušného roku.
§ 5a
Vyrubenie poplatku podľa pomôcok
1/ Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4
tohto nariadenia, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
2/ Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods. 1, správca
dane určí poplatok podľa pomôcok.
3/ Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia
určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
4/ Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.
§6
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1/ Mesto 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/ Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe
podkladov, ktoré mesto určilo všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta.
3/ Dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku v zmysle odseku 2 sú:
 potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru na
príslušný kalendárny rok – originál,
 potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí na
príslušný kalendárny rok – originál,
 doklad
vecne príslušného
úradu o
pobyte v zahraničí (napr. úrad
prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie, a pod.) - fotokópia,
 v prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom,
 potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok (je študentom denného
štúdia a študuje a je ubytovaný mimo mesta Skalica s výnimkou denne dochádzajúceho),
 potvrdenie zamestnávateľa pre príslušný kalendárny rok ( je zamestnaný a
ubytovaný v mieste sídla zamestnávateľa mimo mesta Skalica),
 hodnoverný doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť – originál.
4/ Mesto poplatok odpustí na základe žiadosti s predloženým dokladom v zmysle ods. 3 na
príslušné spoplatňovacie obdobie. Lehota na odpustenie poplatku je 30 dní od vzniku
skutočnosti zakladajúcej
odpustenie.
Neuplatnenie nároku na odpustenie poplatku v
stanovenej lehote má za následok zánik odpustenia poplatku.
5/ Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§7
Spoločné a záverečné ustanovenia

1/ Miestny poplatok uvedený v tomto VZN vyrubí mesto rozhodnutím. V prípade, že
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ požiada o množstvový zber je povinná
uzavrieť s Mestom Skalica dohodu o množstvovom zbere.
2/ Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 14/2011 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Skalica.
3/ Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v
Skalici č. 161/2012 dňa 13.12.2012 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.

V Skalici, 13.12.2012

Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta

Príloha č. 1

PRIZNANIE

k poplatku
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
na rok .....

I. ODDIEL – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI
Obchodné meno firmy podľa živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra

Sídlo firmy
Ulica a číslo, názov obce, PSČ

Meno štatutárneho zástupcu
Priezvisko
Meno

Peňažný ústav
Názov peňažného ústavu

IČO

Titl.

Číslo telefónu

Číslo účtu

II. ODDIEL – ÚDAJE A VÝPOČET POPLATKU VO FIRME A V JEJ JEDNOTLIVÝCH
PREVÁDZKACH – LEN NA ÚZEMÍ MESTA SKALICA

prevádzka

priemerný
počet
zamestnancov

adresa prevádzky

1.
2.
3.
4.
spolu

Vysvetlivky:
- uveďte priemerný počet zamestnancov, ktorí sú v rozhodujúcom období v pracovnoprávnom
vzťahu, inom obdobnom vzťahu, alebo ktorí sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere,
alebo ktorí tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť
v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v meste; ak je
poplatníkom fyzická osoba-podnikateľ, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v priznaní k poplatku sú pravdivé a som si vedomý (á)
právnych následkov nepravdivého alebo neúplného priznania.

V .......................................

dňa .........................

.......................................................
Meno, podpis a pečiatka
právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa

