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odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:  

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

 

Na základe úpravy zákona č.582/2004 sa mení a dopĺňa znenie nasledovne:  

 

 
Čl. II. 

Poplatník 

Ods.2 

(1) Ak má osoba podľa odseku (1) písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 

poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa 

odseku (1) písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená 

užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom je len raz a 

poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa 

odseku (1) písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku (1) 

písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej 

trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto miestne nemá zriadenú prevádzkareň, 

poplatníkom je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu.  Ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na 

území obce užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len 

raz. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber. 
 

  
Čl. IV. 

Sadzba poplatku 

Mení sa výška poplatku nasledovne: 
 

(1)  Sadzba poplatku za komunálny odpad je: 

                            -  pre poplatníka podľa Čl. II. ods. (1) písm. a) tohto VZN: 

                              0,1000 0,1095 €/osobu a kalendárny deň  

                            - pre poplatníkov Čl. II. ods. (1) písm. b), c) tohto VZN: 

- 110 l nádoba (0,02267 ,0,01916 €/1 liter /1 vývoz) 

- 120 l nádoba( 0,02267, 0,01916  €/1 liter /1 vývoz) 

                            - 1 100 l nádoba (0,02267, 0,01916  €/1 liter /1 vývoz) 



 

 
Čl. VIII. 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 
(1) Mesto Leopoldov vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe 

písomnej žiadosti ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia 

a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, mesto 

poplatok alebo jeho pomernú časť vráti do 30 dní od zistenia skutočnosti odo dňa podania 

žiadosti o vrátenie preplatku. 

(5)      a),  aa) sa dopĺňa :     potvrdenie o štúdiu v zahraničí 

(b) 100 % za obdobie, počas ktorého sa poplatník zdržiava v inej obci na území 

SR a je v nej prihlásený na prechodný pobyt 

Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci 

túto právnu skutočnosť a to napr.: 

                          - doklad o zaplatení poplatku na príslušnom obecnom úrade alebo správcovskej              

                         spoločnosti 

                - potvrdenie alebo zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zariadení 

sociálnych          

                  služieb pobytovou formou 

             - potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení, v detskom domove 

alebo           

                v  inom zariadení 

 

(6) a) Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku písomne u správcu 

dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote najneskôr do 90 dní od 1. januára do 30. 

apríla nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie 

poplatku zaniká. 

Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote neuplatní 

nárok. 

 

 

Zhrnutie a odporúčania:  
Odporúčame schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 145/2020 , 

ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 110/2015 a 140/2019  o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 

145/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 


