
 
 
 
 

č. 5/2008 
o miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR 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 zákon o miestnych daniach), v náväznosti na Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vydáva 
pre mesto Nováky toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
 

 
 

§ 1 
Sadzba poplatku 

 
Sadzba poplatku sa v meste Nováky stanovuje nasledovne: 

a) 0,0331 eura za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov 
b) 0,0889 eura za osobu a kalendárny deň 
c) 0,0331 eura za záhradku a kalendárny deň. Sadzba platí pre osobu, ktorá užíva alebo je 

oprávnená užívať záhradku v sadoch č. 1,2,3,4 s trvalým pobytom mimo mesta Nováky.  
 
 
 
 



 
§ 2 

Zdaňovacie obdobie a splatnosť poplatku 
 

1. Mesto Nováky ustanovuje, že zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok 

2. Poplatník, ktorý nevyužíva množstvový zber platí miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v nasledovných splátkach : 

a) 1. splátka do 31.5. zdaňovacieho obdobia  
b) 2. splátka do 31.10. zdaňovacieho obdobia 
c) v prípade vyrubenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady po 31.10. je tento splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru. 

3. Poplatník, ktorý využíva množstvový zber, platí miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka bez jeho vyrubenia 
platobným výmerom na účet mesta Nováky,  vedený vo VÚB a.s. retailová expozitúra 
Nováky, číslo účtu 18728 – 382/0200, variabilný symbol IČO poplatníka. 

 
 

§ 3 
Určenie poplatku 

 
1. Ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona o miestnych daniach, 

mesto  Nováky ustanovuje výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom 
období v zmysle § 79 odsek 4 zákona o miestnych daniach. 

2. Koeficient sa stanovuje v meste Nováky na 0,81. 
3. V prípade, že poplatník využíva množstvový zber, je povinný si miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady sám vypočítať podľa § 79 ods. 1 zákona 
o miestnych daniach a zaslať výpočet správcovi dane  v termíne podľa § 2 ods.3. 

 
 

                                                              § 4 
                                                   Zníženie poplatku 

 
1. Mesto Nováky hradí zo svojho rozpočtu časť nákladov na komunálny a drobný stavebný 

odpad za svojich občanov. 
Pre občanov mesta Nováky sa ustanovuje znížená sadzba poplatku podľa počtu domácností 
nasledovne : 

            a) pri 1 až 3 – člennej domácnosti  0,0331 eura za osobu a kalendárny deň 
b) pri 4 a viacčlennej domácnosti, je na 3 členov sadzba poplatku  ako v odseku a) a na každého 
ďalšieho člena  domácnosti je sadzba poplatku 0,0165 eura za osobu  a kalendárny deň. 

             Poradie členov domácnosti určuje dátum narodenia. 
2. Zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle 

odseku 1. vykoná správca poplatku v platobnom výmere. 
3. Mesto Nováky znižuje sadzbu poplatku na 0,0066 eura za osobu a kalendárny deň, ak 

poplatník    preukáže svoju neprítomnosť v meste Nováky z dôvodu : 
a) pracovné týždňové turnusy, t.j. ubytovanie mimo trvalého bydliska  
b) návštevy strednej školy  resp. vysokej škole 

4. Mesto Nováky odpustí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 
pomernú časť zdaňovacieho obdobia , za ktoré sa poplatník 
      a) dlhodobo zdržiava v zahraničí  
      b) dlhodobo zdržiava v inej obci 
      c) bezdomovcovi 

      5.    Za dlhodobé obdobie sa považuje, na účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia, obdobie    
             najmenej 90 po sebe nasledujúcich dní.   
 
 



      6.    Nárok na zníženie resp. odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné   
stavebné odpady v zmysle odsekov 3 a 4 si poplatník musí uplatniť písomne na ekonomickom 
oddelení Mestského  úradu Nováky s doložením dokladov, ktoré preukazujú nárok na zníženie 
resp. odpustenie, a to potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie z inej obce o zaplatení 
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, doklad o  výkone trestu, 
kópie pracovnej zmluvy v zahraničí resp. iný doklad. Ak nie je možné predložiť iný doklad, 
doloží poplatník čestné prehlásenie. 

7. Na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch môže mesto 
Nováky miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady znížiť alebo 
odpustiť na základe žiadosti poplatníka  s uvedením dôvodov na zníženie resp. odpustenie. 

8. a) Poplatník, ktorý predloží žiadosť a doklady preukazujúce nárok na oslobodenie alebo 
zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v termíne do 
30.4. v kalendárnom roku, správca poplatku nárok na oslobodenie alebo zníženie upraví 
v platobnom výmere na daný kalendárny rok. 
b) Poplatník, ktorý predloží žiadosť a doklady preukazujúce nárok na oslobodenie alebo 
zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady po 1.5. 
v kalendárnom roku, správca poplatku nárok na oslobodenie alebo zníženie akceptuje odo dňa 
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 určenom období, mesto Nováky vráti tento preplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o vrátení preplatku. 

10. V prípade, ak má občan nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady za predchádzajúce obdobia, správca poplatku neakceptuje žiadosť na 
zníženie poplatku v zmysle § 4 ods. 3.,4. a 7.  tohto Všeobecne záväzného nariadenia.  

 
§ 5  

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je niečo  upravené, postupuje sa podľa zákona 
NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v platnom znení. 

2. Konanie vo veciach miestnych daní sa riadi zákonom SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní 
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení . 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší : 
a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 7/2005 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
b) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 8/2006, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 7/2005 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

c) Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Nováky č. 7/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 8/2006. 

4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Novákoch dňa 
16.12.2008 uznesením č.20 bod B/3 a nadobúda účinnosť 1. januára 2009.  

 
 
 
 
Dátum zverejnenia VZN: 17.12.2008 
 
 
 
         Ing. Dušan Šimka 
                 Primátor mesta Nováky 

 
           


