Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske č. 2/2018
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. g) a § 6
zákona SNR 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 (ďalej len „zákon“) a zákona č. 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Mesto Partizánske (ďalej len „mesto“) ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné ktoré vznikli na území mesta (ďalej len "poplatok").
Správu poplatku vykonáva mesto a poplatok je príjmom rozpočtu mesta (ďalej len
"správca poplatku").
Poplatok platí osoba uvedená v § 77 zákona.
Poplatok sa platí za činnosti a náklady uvedené v § 77 ods. 1 a ods. 9 pre poplatníka
podľa §77 ods.2 písm. a) zákona.
Článok 2
Sadzba poplatku

1.

2.
3.
4.

Sadzba poplatku pre rok 2019:
a) podľa §78 ods. 1 písm. b) zákona je paušálny poplatok 0,0594 €/osoba/deň za
komunálne odpady pre poplatníka podľa §77 ods. 2 písm. a) zákona.
b) podľa §78 ods. 1 písm. a) zákona je sadzba poplatku: 0,0069 €/ 1 liter odpadu pri
zavedenom množstvovom zbere pre poplatníka podľa §77 ods. 2 písm. b) a ods. 2
písm. c) zákona.
c) podľa §78 ods. 1 písm. c) zákona je sadzba poplatku 0,03 €/1 kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín pre poplatníka podľa §77 ods. 2 písm. a)
zákona.
Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa bodu 1. písm. a) a písm. b) je vypočítaná z
nákladov predchádzajúceho roka.
Pri množstvovom zbere podľa bodu 1. písm. b) sa poplatok vyrubuje rozhodnutím na
jeden kalendárny rok podľa objemu zberných nádob a frekvencie vývozu.
Vyrubený poplatok pri množstvovom zbere je splatný v splátkach a to nasledovne: do 15
dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 31.7., 31.10. príslušného roka.
Článok 3
Hodnota koeficientu

Pre určenie poplatku na zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) pre poplatníkov podľa § 77 ods.
2 písm. b) a písm. c) zákona mesto ustanovuje koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie
komunálneho odpadu v hodnote 1.

Článok 4
Spôsob úhrady
1.

2.

Úhrada poplatku podľa čl. 2 bodu 1. písm. a) a písm. b):
a) hotovostne do pokladne Mestského úradu Partizánske
b) bezhotovostne
- poštovou poukážkou na účet mesta
- platobným príkazom na účet mesta
Poplatok podľa čl. 2 bodu 1. písm. c) sa platí v hotovosti na zbernom dvore priamo pri
odovzdávaní odpadu za skutočne odovzdané množstvo.
Článok 5
Vrátenie poplatku uloženého v súlade s čl. 2 bod 1. písm. a) a b)

1.

2.

Podmienkou vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti je:
a) ukončenie trvalého alebo prechodného bydliska na území mesta,
b) zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na území mesta,
c) ukončenie nájomnej zmluvy, resp. faktického užívania nehnuteľnosti
d) ukončenie podnikateľskej činnosti na území mesta, alebo uzatvorenie prevádzky na
území mesta.
Podkladom pre vrátenie poplatku:
a) podľa bodu 1. písm. b) je doklad z katastra nehnuteľností, ktorý preukazuje zánik
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na území mesta, na základe ktorého bol
poplatok vyrubený
b) podľa bodu 1. písm. c) je kópia nájomnej zmluvy,
c) podľa bodu 1. písm. d) sú doklady, ktoré preukazujú ukončenie podnikateľskej
činnosti, alebo uzatvorenie prevádzky na území mesta.
Článok 6
Zníženie alebo odpustenie poplatku

1.

Podkladom pre zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti pre fyzickú
osobu, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v meste Partizánske je žiadosť podaná
písomnou formou a doklad, preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku (v
sporných prípadoch môže správca poplatku požadovať predloženie originálu dokladu):
a) pracujúci v zahraničí – doklad od zamestnávateľa o zamestnaní v zahraničí,
vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie,
b) študent v zahraničí – doklad zo školy o štúdiu v zahraničí, vzťahujúci sa na
aktuálne zdaňovacie obdobie,
c) osoba vydatá/ženatý v zahraničí s celoročným pobytom v zahraničí, osoba žijúca
v zahraničí – aktuálny doklad o pobyte (potvrdenie úradu miestnej samosprávy
o pobyte, prípadne bydlisku v zahraničí, kópia aktuálneho preukazu totožnosti
danej krajiny, aktuálneho vodičského oprávnenia alebo aktuálneho dokladu
poistenca vydaného v danom štáte s obmedzenou platnosťou alebo aktuálnu kópiu
sobášneho listu vydaného v zahraničí),
d) študent v SR mimo trvalého pobytu – doklad o návšteve školy spolu s dokladom o
ubytovaní na internáte, vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie,

e) pracujúci v SR mimo trvalého pobytu – potvrdenie od zamestnávateľa, že
poplatník pracuje mimo trvalého pobytu a o ubytovaní mimo trvalého pobytu,
vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie,
f) osoba prechodne zdržiavajúca sa mimo trvalého pobytu – doklad o spoplatnení v
mieste prechodného pobytu s presným označením obdobia, kedy sa poplatník
zdržiava v mieste prechodného pobytu, vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie
obdobie.
2.

Pri predložení cudzojazyčného potvrdenia je správca poplatku oprávnený žiadať od
poplatníka písomný preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.

3.

Obec poplatok zníži alebo odpustí:
a) podľa bodu 1. písm. a) a písm. b) na sadzbu 0,0082 € za dni, ktoré sa osoba
nezdržiava v mieste trvalého bydliska
b) podľa bodu 1. písm. c) a písm. f) vo výške 100 % za dni, ktoré sa osoba
nezdržiava v mieste trvalého bydliska,
c) podľa bodu 1. písm. d) a písm. e) vo výške 50% z ročného poplatku
Článok 7
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske č. 4/2012 o poplatku a
Aktualizácie č. 1 až 5 Všeobecne záväzného nariadenie mesta Partizánske mesta Partizánske
č. 4/2012 o poplatku.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske č. 2/2018 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady bolo prerokované a schválené na zasadnutí MsZ v Partizánskom
dňa 6.11.2018 uznesením č. 746/XI/2018. Účinnosť nadobúda dňa 1.1.2019.
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