
 
 

č. 4/2013, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 5/2008 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 10/2009 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2010. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v platnom znení s použitím ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len                 

o miestnych daniach), vydáva pre mesto Nováky toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku   

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení    a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 10/2009 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2010 o miestnom poplatku             

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok ) nasledovne: 

 

 

1. V § 1 Sadzba poplatku  sa ruší písm. c). 

 

2. § 2 Zdaňovacie obdobie a splatnosť poplatku sa ruší a nahrádza novým znením 

nasledovne:  

§ 2 

Platenie poplatku 
 

1. Poplatník, ktorý využíva množstvový zber, platí poplatok do 15 dní po skončení kalendárneho 

štvrťroka bez jeho vyrubenia rozhodnutím na účet mesta Nováky, vedený vo VÚB a.s., retailová 

expozitúra Nováky, číslo účtu 18728-382/0200, variabilný symbol  IČO poplatníka.  

2. Poplatok sa platí: 

a) v hotovosti pri platbách do 330 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený príjmať platby za 

poplatok 



b) bezhotovostne na účet správcu dane č. 18728-382/0200,  vedený vo VÚB a.s., retailová expozitúra 

Nováky. Konštantný symbol 0558, variabilný symbol je uvedený v rozhodnutí. 

c) poštovou poukážkou, ktorá je prílohou rozhodnutia na poplatok. 

 

 

3. V § 3 Určenie poplatku sa odsek 2. mení nasledovne: Koeficient sa stanovuje v meste 

Nováky na 0,82. 

V odseku 3. sa mení slovo na konci vety „podľa § 2 ods.3 ”na :„podľa § 2 ods. 1”. 

 

4. V § 4 Zníženie poplatku sa mení odsek 1. a 3.  nasledovne: 
1. Mesto Nováky v zmysle § 82 ods. 3 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení na zmiernenie alebo 

odstránenie tvrdosti zákona znižuje poplatok pre občanov mesta Nováky podľa počtu 

domácnosti nasledovne: 

a) pri 1 až 3 – člennej domácnosti sa sadzba určená v § 1 Sadzba poplatku písm. b) 0,10 eur       za osobu a 

kalendárny deň znižuje o 66,90 % za osobu a kalendárny deň, to je na 0,0331 eura    za osobu a kalendárny 

deň. 

b) pri 4 a viacčlennej domácnosti, je na 3 členov znížená sadzba poplatku ako v odseku a)           a       na 

každého ďalšieho člena domácnosti sa sadzba určená v § 1 Sadzba poplatku písm. b) 0,10 eur za osobu a 

kalendárny deň znižuje o 83,50 % za osobu a kalendárny deň, to je na 0,0165 eura     na osobu a kalendárny 

deň. 

           3.   Mesto Nováky znižuje sadzbu poplatku určenú v § 1 Sadzba poplatku písm. b) 0,10 eur za osobu                                          

    a kalendárny deň o 93,40 % za osobu a kalendárny deň, to je na 0,0066 eura na osobu a                            

       kalendárny deň, ak poplatník preukáže svoju neprítomnosť v meste Nováky z dôvodu: 

                 a) pracovné týždňové turnusy, t.j. ubytovanie mimo trvalého pobytu 

                 b) návštevy strednej školy resp. vysokej školy 

 

5. V § 4 Zníženie poplatku sa vkladá nový odsek č.10, ktorý znie nasledovne: 
Mesto Nováky znižuje sadzbu poplatku určenú v § 1 Sadzba poplatku písm. b) 0,10 eur  za osobu a 

kalendárny deň o 66,90 %  za záhradku a kalendárny deň, to je na 0,0331 eura za záhradku a kalendárny deň 

osobe, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať záhradku v sadoch č. 1,2,3,4 s trvalým pobytom mimo mesta 

Nováky. 

 

§ 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je niečo upravené, postupuje sa podľa 

zákona NR SR č. 528/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení. 

2. Konania vo veciach miestnych daní sa riadia zákonom NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňový poriadok). 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Novákoch 

dňa 16.12.2013 uznesením č. 405/2013 a nadobúda účinnosť 1. januára 2014. 

 
Deň zverejnenia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013: 28. novembra 2013 

Deň schválenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013: 16. decembra 2013 

Deň vyhlásenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013: 17. decembra 2013 

Deň účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013: 1. januára 2014 

 

 

 

 

         Ing. Dušan Šimka 

                Primátor mesta Nováky 


