Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica
č. 3/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mesto Banská Štiavnica podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov,
s použitím ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v § 77 až 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§2
Základné ustanovenia
Mesto Banská Štiavnica týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) ukladá miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok), ktorý sa platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa § 77 ods. 2
písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, okrem poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (zákon
o odpadoch).
§3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto VZN je určenie náležitostí poplatku podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83
zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. .
2. Toto VZN upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený kontajnerovo-intervalový a vrecový
systém zberu odpadu,
b) určenie spôsobu vyrubenia a splatenia poplatku stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie
a odpustenie poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§4
Druh, sadzba a koeficient poplatku
Mesto Banská Štiavnica stanovuje druhy poplatkov v súlade so schváleným systémom zberu odpadu:
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1. Paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo,
ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie.
Sadzba poplatku na osobu a deň je 0,1 €.
2. Poplatok za množstvový zber pre inú osobu t. j. právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ
a osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov. Sadzba poplatku je 0,016 € za jeden liter zmesového komunálneho odpadu.
3. Poplatok za zber drobného stavebného odpadu bez škodlivín. Poplatok sa určuje ako súčin sadzby
poplatku a celkovej hmotnosti drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa
platí pri jeho odovzdaní v hotovosti priamo na Zbernom dvore Technických služieb, m. p.,
Antolská 1698/46, Banská Štiavnica určenej osobe, ktorá vydá poplatníkovi potvrdenku
o zaplatení. Technické služby, m. p. Banská Štiavnica, ako oprávnená osoba pre zber drobného
stavebného odpadu, na základe vydaných potvrdeniek, odvedú príjem z poplatku za drobný
stavebný odpad bez škodlivín do pokladne Mesta Banská Štiavnica vždy posledný deň v mesiaci.
Sadzba poplatku je 0,050 € za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
4. Hodnota koeficientu poplatku = 1.
§5
Vyrubenie a splatnosť paušálneho poplatku
1. Paušálny poplatok podľa § 4 ods. 1. sa vyrubuje poplatníkom podľa § 77 ods. 2, písm. a/ a b/
zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. rozhodnutím v zmysle § 81 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. na
celé zdaňovacie obdobie.
2. Splatnosť paušálneho poplatku je určená takto:
a) do 40,00 € je poplatok splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
b) nad 40,00 € je poplatok splatný v troch splátkach a to prvá splátka je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ďalšie dve splátky sú splatné v lehotách
určených v rozhodnutí.
3. Paušálny poplatok môže poplatník zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyšší ako je uvedený v ods. 2
písm. b) v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§6
Predpis a splatnosť poplatku za množstvový zber
1. Poplatok za množstvový zber podľa § 4 ods. 2. pre poplatníka/platcu sa určí výpočtom v predpise
na základe oznamovacej povinnosti podnikateľského subjektu na celé zdaňovacie obdobie. (Podľa
§ 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, ak poplatník využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí
rozhodnutím.)
2. Počas zdaňovacieho obdobia poplatok za množstvový zber sa upraví na základe určenia
poplatníka/platcu poplatku v rámci oznamovacej povinnosti vzniku, zmeny alebo zániku
poplatkovej povinnosti, pri zmene frekvencie odvozu, objemu zberných nádob a počtu zberných
nádob.
3. Poplatník/platca poplatku v rámci oznamovacej povinnosti v lehote do 30 dní od vzniku, zmeny
alebo zániku poplatkovej povinnosti, pri zmene frekvencie odvozu, objemu zberných nádob
a počtu zberných nádob predloží oznámenie na predpísanom tlačive „Oznámenie k poplatkovej
povinnosti za množstvový zber pre podnikateľské subjekty“ /ďalej len „oznámenie“/ za jednotlivé
prevádzky osobitne.
4. Ak poplatník/platca poplatku si nesplní oznamovaciu povinnosť v stanovenej lehote, správca
poplatku ho vyzve, aby tak urobil. V opačnom prípade mu bude poplatok určený podľa zistených
skutočností rozhodujúcich pre určenie poplatku.
5. Poplatok za množstvový zber sa nepredpíše podnikateľskému subjektu /nájomcovi/, ak má
uzavretú nájomnú zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti, alebo dohodu o používaní spoločnej
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zbernej nádoby/ďalej len dohoda/, z ktorej vyplýva, že platca poplatku /prenajímateľ/ preberá
poplatkovú povinnosť za tento subjekt /nájomcu/ uvedený v dohode. Platca poplatku zároveň
uvedie tento subjekt v „ oznámení“. Podmienkou na nepredpísanie poplatku je predloženie kópie
nájomnej zmluvy alebo dohody. Oznamovaciu povinnosť k poplatku plní nájomca aj prenajímateľ.
Poplatková povinnosť subjektu /nájomcu/ vlastne prechádza na iného platiteľa /prenajímateľa/.
6. Spôsob určenia poplatku za množstvový zber v obci je stanovený podľa objemu zbernej nádoby za
liter zmesového komunálneho odpadu. Určí sa ako súčin sadzby poplatku, objemu zbernej nádoby,
frekvencie zberu a počtu zbernej nádoby za zdaňovacie obdobie.
7. Systémy zberu:
a) Kontajnerovo – intervalový zber
b) Vrecový zber
a) Kontajnerovo – intervalový zber (sadzba €/liter/1ks)
Objem
zbernej
nádoby

110 litrov
120 litrov
240 litrov
1100 litrov

Sadzba
Zberná
poplatku nádoba

0,016
0,016
0,016
0,016

1,76
1,92
3,84
17,60

2 krát
týždenne
104
zberov

1 krát
týždenne
52
zberov

183,04
199,68
399,36
1830,40

91,52
99,84
199,68
915,20

Frekvencia zberu
1 krát
1 krát
za 2
mesiac
týždne
12
26
zberov
zberov
45,76
21,12
49,92
23,04
99,84
46,08
457,60
211,20

1 krát
štvrťrok
4
zbery
7,04
7,68
15,36
70,40

Pokiaľ si podnikateľský subjekt vyberie kontajnerovo – intervalový systém zberu zmesového
komunálneho odpadu je povinný doručiť obci „oznámenie“.
b) Vrecový zber - špecificky označené vrecia (sadzba €/liter + náklady/1ks)
Špecificky označené 120 l
vrece pre podnikateľské
subjekty

1 zber = 1 vrece

Celková hodnota zakúpeného
120 l vreca
2,50 €

Pokiaľ si podnikateľský subjekt vyberie vrecový systém zberu zmesového komunálneho odpadu nie je
povinný doručiť obci „oznámenie“, t. j. poplatok je bez administratívy.
V prípade výberu kombinácie jednotlivých systémov zberu zmesového komunálneho odpadu je
tiež podnikateľský subjekt povinný doručiť obci „oznámenie“.
Špecificky označené vrece zakúpi podnikateľský subjekt v Klientskom centre Mesta Banská
Štiavnica.
Kúpou špecificky označeného vreca si podnikateľský subjekt uhradí poplatok za množstvový zber
zmesového komunálneho odpadu a zároveň si splní oznamovaciu povinnosť, ktorou sa prihlási do
vrecového systému zberu.
Špecificky označené vrecia môžu byť použité podnikateľským subjektom na zber zmesového
komunálneho odpadu iba raz.
Splatnosť poplatku za množstvový zber zmesového komunálneho odpadu (kontajnerovointervalový systém zberu) je určená takto:
a) do 300,00 € je poplatok splatný do 15 dní odo dňa prevzatia predpisu
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b) nad 300,00 € je poplatok splatný v troch splátkach a to prvá splátka je splatná do 15 dní odo
dňa prevzatia predpisu, ďalšie dve splátky sú splatné v lehotách určených v predpise.
8. Poplatník/platca poplatku za množstvový zber v prípade jeho neuhradenia sa stáva dlžníkom
Mesta Banská Štiavnica, ktoré prostredníctvom oddelenia právneho a správy majetku, bude
následne postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi.
9. Poplatok za množstvový zber zmesového komunálneho odpadu je stanovený v zmysle platného
VZN o odpadoch a „oznámenia“ podnikateľského subjektu. Na tento poplatok sa nevzťahuje
možnosť odpustenia ani odvolania.
10. Ak si poplatník/platca nevyberie ani jeden zo stanovených systémov zberu, toto konanie sa bude
považovať za priestupok v zmysle § 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
§7
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
Paušálny poplatok a poplatok za množstvový zber môže poplatník uhradiť na základe identifikačných
údajov, uvedených v rozhodnutí alebo v predpise:
a)
b)
c)
d)
e)

bezhotovostným prevodom, alebo
hotovostným vkladom na účet správcu poplatku vedeného v banke, alebo
hotovostnou platbou v pokladni Klientskeho centra Mesta Banská Štiavnica, alebo
prostredníctvom POS terminálu v pokladni Klientskeho centra Mesta Banská Štiavnica,
hotovostnou platbou priamo na Zbernom dvore Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica v prípade poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín.
§8
Vrátenie poplatku

1. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi/platcovi na základe písomnej žiadosti,
ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník/platca nesmie byť dlžníkom mesta,
b) poplatníkovi/platcovi musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého resp.
prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti, úmrtie poplatníka, zrušenie
prevádzky na území mesta a pod.), alebo
c) podnikateľskému subjektu sa v priebehu zdaňovacieho obdobia zmenili skutočnosti
rozhodujúce pre určenie poplatku (kontajnerovo-intervalový systém zberu).
3. Žiadateľ v písomnej žiadosti určí formu vrátenia preplatku:
a) prevodom na ním nahlásený účet v banke, alebo
b) v hotovosti, ak žiadateľ nie je vlastníkom účtu v banke.
§9
Zníženie paušálneho poplatku
1. Mesto na základe žiadosti platiteľa poplatku poplatok zníži o 0,050 € na osobu a kalendárny deň,
za obdobie, za ktoré poplatník v zmysle § 77 ods. 2, písm. a/ zákona NR SR č. 582/2004 Z. z.,
správcovi poplatku predloží podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava,
alebo sa nezdržiaval na území mesta.
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet
dní pobytu poplatníka mimo miesta jeho trvalého pobytu a to:
a) potvrdenie o ubytovaní v zariadení poskytujúcom prechodné ubytovanie mimo miesta trvalého
pobytu poplatníka (študentský domov, internát, ubytovňa a pod.), alebo
4

b) potvrdenie zamestnávateľa o vykonávaní práce mimo miesta trvalého pobytu poplatníka spolu
s dokladom o ubytovaní (vlastníctvo k nehnuteľnosti, nájomná zmluva), alebo
c) fyzická osoba - podnikateľ, ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia, v ktorom je
uvedené miesto podnikania alebo miesto prevádzky a zároveň nemá prevádzku alebo sídlo v
mieste jeho trvalého pobytu predloží doklad o zapojení sa do systému zberu komunálneho
odpadu mimo miesta jeho trvalého pobytu spolu s dokladom o ubytovaní (vlastníctvo k
nehnuteľnosti, nájomná zmluva), alebo
d) potvrdenie príslušnej obce o tom, že poplatník je tam prihlásený na prechodný pobyt a zdržuje
sa na jej území, vrátane dokladu o zapojení sa tam do systému zberu komunálnych odpadov v
príslušnom zdaňovacom období .
3. Čestné vyhlásenie sa nepovažuje za doklad, ktorý odôvodňuje zníženie poplatku.
4. V prípade, ak poplatník má nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia, nemá nárok na
zníženie poplatku.
§ 10
Odpustenie paušálneho poplatku
1. Mesto na základe žiadosti platiteľa poplatku poplatok odpustí, za obdobie, za ktoré poplatník v
zmysle § 77 ods. 2, písm. a/ zákona NR SR č. 582/2004 Z. z., správcovi poplatku predloží
podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území
mesta.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet
dní pobytu poplatníka mimo miesta jeho trvalého pobytu, a to:
a) potvrdenie ústavu na výkon väzby príp. na výkon trestu odňatia slobody, alebo
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, alebo
c) potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce v zahraničí, alebo
d) potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, alebo
e) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania obyvateľstva,
rezidentské povolenie, víza, letenka a pod.), alebo
f) doklad o príjme potvrdzujúci príjem v zahraničí, alebo
g) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných,
h) doklad z ktorého vyplýva predpis na platenie zálohovej miestnej dane a iného poplatku
v zahraničí, alebo
i) potvrdenie o dennom štúdiu v zahraničí, alebo
j) čestné vyhlásenie o pobyte mimo územia SR, overené v mieste pobytu v zahraničí, alebo
k) potvrdenie, prípadne pracovná zmluva o vykonávaní turnusovej práce v zahraničí
(napr. vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy, au-p a i r a pod.), v tomto prípade sa
započíta len polovica počtu dní, alebo
potvrdenie o návšteve predškolského, školského zariadenia v zahraničí, príp. potvrdenie
o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí.
3. V prípade, ak poplatník má nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia, nemá nárok na
odpustenie poplatku.
l)

§ 11
Zrušovacie ustanovenia
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 5/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Na konanie vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa
vzťahujú osobitné predpisy:
a) Zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších zmien a doplnkov,
b) Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Na tomto VZN mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici uznesením číslo
149/2020 zo dňa 15.12.2020. Účinnosť nadobúda dňa 1.1.2021.

Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.
primátorka mesta

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16. 12. 2020
Zvesené z úradnej tabule dňa:
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