
 
 

�. 5/2007, 
ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky �. 7/2005 
 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky �. 8/2006. 
 

Mestské zastupite�stvo v Novákoch pod�a § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR �. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení s použitím ustanovení zákona NR SR �. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov vydáva pre mesto Nováky toto Všeobecne záväzné nariadenie, �alej len VZN, 
ktorým sa mení a dop��a VZN mesta Nováky �. 7/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení VZN mesta Nováky �. 8/2006 nasledovne: 
 

 
§ 1 

Sadzba poplatku 
 
Sadzba poplatku sa v meste Nováky stanovuje nasledovne: 
a)          0,90 Sk za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov 
b)  2,30 Sk za osobu a kalendárny de� 

 
§2 

Zda�ovacie obdobie a splatnos� poplatku 
 
V odseku 2. sa mení bod a) nasledovne: 
a)   1. splátka do 31.5. zda�ovacieho obdobia resp. do 15 dní odo d�a doru�enia platobného výmeru, 
      ak je tento termín po 31.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

§4 
Zníženie poplatku 

 
Odseky 8. a 9. sa nahrádzajú novým znením nasledovne: 

8. a) Poplatník, ktorý predloží žiados� a doklady preukazujúce nárok na oslobodenie alebo 
zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v termíne do 
31.3. v kalendárnom roku, správca poplatku nárok na oslobodenie alebo zníženie upraví 
v platobnom výmere na daný kalendárny rok. 
b) Poplatník, ktorý predloží žiados� a doklady preukazujúce nárok na oslobodenie alebo 
zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady po 1.4. 
v kalendárnom roku, správca poplatku nárok na oslobodenie alebo zníženie akceptuje odo d�a 
podania žiadosti o oslobodenie alebo zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. 

9. Ak vznikne poplatníkovi preplatok na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v ur�enom období, mesto Nováky vráti tento preplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady do 30 dní odo d�a doru�enia rozhodnutia o vrátení preplatku. 

Za odsek 9. sa vkladá nový odsek 10., ktorý znie: 
10. V prípade, ak má ob�an nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady za predchádzajúce obdobia, správca poplatku neakceptuje žiados� na 
zníženie poplatku v zmysle § 4 ods. 3.,4. a 7. tohto Všeobecne záväzného nariadenia. 

 
Ú�innos� 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupite�stvom v Novákoch d�a 

6.11.2007 uznesením �. 9 bod C/3 a nadobúda ú�innos� 1. januára 2008.  
 

 
      De� zverejnenia :  7.11.2007           
 
 
 
 
         Ing. Dušan Šimka 
                 Primátor mesta Nováky 


