Mesto Tvrdošín na základe ustanovenia § 6 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 toto všeobecne
záväzné nariadenie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2006
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Čl. I.
Predmet poplatku
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

Čl. II.
Poplatník
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, 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 nehnuteľnosti 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.
U poplatníkov podľa bodu a) sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie obyvateľstva
vedenej v evidencii obyvateľstva Mestského úradu Tvrdošín /trvalý a prechodný pobyt/.
Poplatok platí:
vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti,
správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto.
Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka za ostatných
členov tejto domácnosti na seba preberá jeden z nich.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v čl.II.

Čl. III.
Sadzba poplatku
a) Pre poplatníka – fyzickú osobu pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa
počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu:
1,29 Sk za osobu a kalendárny deň
Po poskytnutí úľav:
-poplatníci do 6 rokov
0,22 Sk za osobu a kalendárny deň
-poplatníci od 6 do 18 rokov
0,41 Sk za osobu a kalendárny deň
-poplatníci od 60 do 70 rokov
0,55 Sk za osobu a kalendárny deň
-poplatníci od 18 do 60 rokov
0,68 Sk za osobu a kalendárny deň
b) Pre poplatníka - pri nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu
ba) v meste
fyzická osoba nie je v meste prihlásená k trvalému alebo prechodnému pobytu:
1,29 Sk za osobu a kalendárny deň
bb) v časti mesta – Oravice
fyzická osoba nie je v meste prihlásená k trvalému alebo prechodnému pobytu:
1,77 Sk za osobu a kalendárny deň

c) Pre poplatníka – právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa:
ca) v meste
1,29 Sk za osobu a kalendárny deň
cb) v časti mesta - Oravice
1,77 Sk za osobu a kalendárny deň
d) Pre poplatníka v prípade, ak požiada o množstvový zber:
0,50 Sk za jeden liter odpadu pre kuka nádobu s objemom 110 l
0,50 Sk za jeden liter odpadu pre kontajner s objemom 1100 l
0,90 Sk za jeden kilogram odpadu pre veľkoobjemový kontajner /VOK/

Čl. IV.
Určenie poplatku
Obdobie, na ktoré mesto vyberá poplatok je kalendárny rok.
a) Poplatok pre poplatníkov uvedených v čl.II. písmena a) sa určí ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju
užívať.
Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí
v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti.
b) Poplatok pre poplatníkov uvedených v čl.II. písmena b) a c) sa určí ako súčin sadzby poplatku,
počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych
odpadov.
Pre poplatníkov uvedených v čl.II. písmena c), ktorí poskytujú ubytovacie služby, reštauračné,
kaviarenské alebo pohostinské služby, sa ukazovateľ určí ako súčet priemerného počtu
zamestnancov a priemerného počtu ubytovaných osôb /do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú
osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt/ alebo miest určených na poskytovanie
služby.
Pri určení výšky ukazovateľa dennej produkcie sa bude vychádzať z priemerného počtu
zamestnancov nezníženého o počet osôb, ktoré majú v meste aj trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt, vynásobený koeficientom. Mesto stanovuje koeficient vo výške 1.
Ak je poplatníkom fyzická osoba – podnikateľ, započítava sa do priemerného počtu aj táto osoba.
Rozhodujúcim obdobím pre určenie ukazovateľa produkcie je predchádzajúci kalendárny rok
alebo počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti do konca
týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa čl.V.
o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti.
c) Poplatok pre poplatníkov, ktorému mesto povolilo množstvový zber, sa určí ako súčin frekvencie
odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.

Čl. V.
Ohlásenie
1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu
a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
2. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia
určeného mestom, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov,
ohlásiť mestu
a) svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, rodné číslo,
/ďalej len „identifikačné údaje“/; názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo
alebo miesto podnikania, ak je poplatníkom osoba - viď.čl.II. b)alebo c),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
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údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa čl. IV.
Ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predloží aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
3. Ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predloží aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
Doklady odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie poplatku:
poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí
/pracovné povolenie, potvrdenie o povolenie k pobytu, potvrdenie o štúdiu, víza a pod./
poplatník
denného štúdia, ktorý navštevuje školu mimo mesta, s výnimkou denne
dochádzajúceho
/potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok alebo prípadne preukázaný spôsob
ubytovania v mieste štúdia/
poplatník zamestnaný a ubytovaný v mieste sídla zamestnávateľa mimo mesta
/potvrdenie o prechodnom pobyte pre príslušný kalendárny rok, potvrdenie zamestnávateľa pre
príslušný kalendárny rok/
poplatník s prechodným pobytom mimo mesta
/potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste, doklad o zaplatení poplatku z titulu
prechodného pobytu v inej obci alebo meste/
poplatník s ťažkým zdravotným postihnutím
/rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo preukaz ZŤP/
poplatník, u ktorého miesto jeho pobytu nie je známe
/čestné prehlásenie podpísané dvoma identifikovateľnými susedmi – meno, priezvisko, úplná
adresa, podpis/
poplatník: dieťa do 6 rokov, dieťa od 6 do 18 rokov, občan do 60 rokov, občan od 60 rokov do
70 rokov, občan nad 70 rokov
/podkladom je evidencia obyvateľstva /
4. 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.
5. Poplatník, ktorým je právnická osoba alebo podnikateľ na základe žiadosti môže požiadať o
zavedenie množstvového zberu. V žiadosti preukáže množstvo ním vyprodukovaných
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a vhodné zabezpečenie odpadov do ich
odvozu pred stratou, odcudzením a iným nežiaducim únikom.
Lehota na podávanie žiadosti pre zavedenie množstvového zberu je 60 dní pred skončením
určeného obdobia. Množstvový zber bude zavedený v lehote 60 dní od podania žiadosti.
c)

Čl. VI.
Vyrubenie poplatku
a) Poplatok mesto vyrubí platobným výmerom a zaokrúhli sa na celé koruny smerom nahor.
b) Ak u poplatníka na základe žiadosti bude zavedený množstvový zber, mesto stanoví poplatok ako
aj ostatné podmienky jeho platenia v oznámení o určení výšky poplatku.
c) 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.
d) Ak poplatník uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok poplatníkovi
vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto
skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia mestom určeného obdobia, za ktoré bol
poplatok uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 70,-Sk.
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Čl. VII.
Splatnosť poplatku
a)

Fyzické osoby-nepodnikatelia:
vyrubený ročný poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
b) Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby:
vyrubený ročný poplatok nepresahuje 10.000,-Sk je splatný naraz do 15 dní odo dňa doručenia
platobného výmeru.
Ak ročný poplatok je vyšší ako 10.000,-Sk, poplatník uhradí ročný poplatok v dvoch splátkach a to:
1.splátka do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru
2.splátka do 30. septembra.
Pri vzniku a zániku poplatkovej povinnosti v priebehu roka je poplatok splatný do 15 dní odo dňa
doručenia platobného výmeru.
Spôsob platenia poplatku: v hotovosti, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet mesta.
Súčasne na platobnom výmer bude uvedené číslo účtu, variabilný a konštantný symbol a jednotlivé
splátky.

Čl. VIII.
Oslobodenie od poplatku
Od poplatku sú oslobodení:
poplatníci dlhodobo sa zdržiavajúci v zahraničí .Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa
považuje za dlhodobo dvanásť mesiacov zdaňovacieho obdobia.
poplatníci denného štúdia, ktorí študujú mimo mesta
poplatníci zamestnaní a ubytovaní v mieste sídla zamestnávateľa mimo mesta
poplatníci s prechodným pobytom mimo mesta
poplatníci nad 70 rokov a poplatníci, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí
poplatníci u ktorých bolo zistené, že trvalý pobyt v meste je len formálny, miesto ich pobytu nie je
známe

Čl. IX.
Zníženie poplatku
viacpočetné rodiny žijúce v bytových domoch v jednom byte maximálne 600,-Sk za rok
viacpočetné rodiny spoločne žijúce v rodinnom dome maximálne 800,-Sk za rok
poplatník do 6 rokov
zníženie o 1,07 Sk za osobu a kalendárny deň
poplatník od 6 do 18 rokov
zníženie o 0,88 Sk za osobu a kalendárny deň
poplatník od 60 do 70 rokov
zníženie o 0,74 Sk za osobu a kalendárny deň
poplatník od 18 do 60 rokov
zníženie o 0,61 Sk za osobu a kalendárny deň

Čl. X.
Záverečné ustanovenia
Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Schválené Mestským zastupiteľstvom v Tvrdošíne dňa 27.11.2006.
Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa 28.11.2006.
Všeobecne záväzne naradenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2007.

Ing. Ivan Š a š k o
primátor mesta
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