Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Mesto Skalica v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“)
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je ustanoviť sadzby miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej aj ako „poplatok“), určiť
podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, určiť podmienky, ktorých splnenie má
poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku
a určiť spôsob úhrady poplatku za drobné stavebné odpady.
Článok 2
Poplatník
1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce 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 obce okrem lesného pozemku
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 obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
2. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa
odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom je len raz a poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1
písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1 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, poplatníkom
je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. Ak poplatník
nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na území obce užívať alebo
užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz. To neplatí, ak sa na
poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
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) 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.
4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo
ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca
určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
ČASŤ II.
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
Článok 1
Sadzba poplatku
Mesto Skalica (ďalej len „obec“) určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady pre:
a) fyzické osoby
- 0,097 eura za osobu a kalendárny deň v zdaňovacom období, ktorá má na území obce trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na
iný účel ako na podnikanie,
- 0,097 eura za osobu a 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 obci trvalý alebo prechodný pobyt,
- 0,097 eura za osobu a kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých poplatník v o
vinohradníckych lokalitách a záhradkárskych osadách užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju
užívať na iný účel ako na podnikanie, ak nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
- 0,015 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
b) právnické osoby a podnikatelia
- súčin sadzby 0,097 eura, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov,
- 0,0531 eura za liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov v prípade, že
podnikateľ požiada o množstvový zber.
Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov sa vypočíta ako súčet priemerného počtu
zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1 a priemerného počtu
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúcich na zdaňovacie obdobie
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej
sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
2. miest určených
na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej
sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby.
Pri množstvovom zbere obec 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.

Článok 2
Vyrubenie poplatku za komunálne odpady
Správca poplatku Mesto Skalica (ďalej len „správca poplatku“) vyrubí poplatok každoročne
rozhodnutím na príslušné zdaňovacie obdobie.
Článok 3
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný
oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
Článok 4
Splatnosť poplatku
1. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených
obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
2. Poplatok je možné uhradiť prevodom na účet správcu poplatku, poštovým peňažným poukazom
alebo v hotovosti pri platbách do 300 € do pokladne Mestského úradu v Skalici.
3. V prípade, že právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ požiada o množstvový zber je
povinná uzavrieť s obcou dohodu o množstvovom zbere.
4. Poplatok za množstvový zber a drobný stavebný odpad sa platí priamo v hotovosti v zbernom
dvore v spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o., ulica Rybničná, Skalica.
Článok 5
Vrátenie poplatku
1. Ak poplatník – fyzická osoba, uhradil správcovi dane vyrubený poplatok na základe rozhodnutia
na zdaňovacie obdobie a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne jeho poplatková povinnosť,
poplatník je povinný v zmysle zákona túto skutočnosť ohlásiť správcovi dane a písomnou
žiadosťou požiadať o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Po splnení uvedených
podmienok správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť do 30 dní poplatníkovi.
2. Ak poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ, uhradil správcovi dane vyrubený poplatok na
základe rozhodnutia na zdaňovacie obdobie a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne jeho
poplatková povinnosť, poplatník je povinný v zmysle zákona túto skutočnosť ohlásiť správcovi
dane a písomnou žiadosťou požiadať o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Po splnení
uvedených podmienok správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť do 30 dní
poplatníkovi.
3. Správca dane na žiadosť poplatníka preplatok, ak je väčší ako 5 eur, vráti v lehote do 30 dní od
doručenia žiadosti o jeho vrátenie prevodom na účet v banke uvedený v žiadosti, alebo
v pokladni Mestského úradu v Skalici.
Článok 6
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec zníži poplatok o 45 % poplatníkovi, a to fyzickej osobe, ktorá k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia dosiahla vek 62 rokov.
2. Obec zníži poplatok o 45 %, ak poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec
určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa

3.

4.
-

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
Obec poplatok odpustí poplatníkovi na základe žiadosti s predloženým dokladom z
ktorého jednoznačne vyplýva, že sa poplatník nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta
Skalica počas celého zdaňovacieho obdobia.
Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku podľa ods. 2 až 3 sú:
potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v zahraničí na príslušný kalendárny
rok
potvrdenie zamestnávateľa (so sídlom v Slovenskej republike) o výkone práce poplatníka na
príslušný kalendárny rok spolu s potvrdením o ubytovaní
doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva,
rezidentské povolenie, a pod. )
potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok ak žiak alebo študent navštevuje školu
so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
žiadosť s uvedením mena, priezviska, rodného čísla prípadne dátumu narodenia predloží žiak
alebo študent, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky
iný doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť alebo čestné prehlásenie
z predložených dokladov musí byť zrejmý počet dní v zdaňovacom období počas ktorých sa
poplatník nezdržiava na území obce.

5. Obec poplatok zníži na základe žiadosti s predloženým dokladom v zmysle odseku 2 na príslušné
zdaňovacie obdobie. Lehota na zníženie poplatku je 30 dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej
zníženie.
6. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
ČASŤ III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica
č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Čl. 2
Záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v
Skalici dňa 19.10.2020.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica nadobúda účinnosť 01.01.2021.

V Skalici, dňa 21.10.2020

Ing. Anna Mierna
primátorka mesta Skalica

