
Mesto Žilina na základe §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 

 
 č. 17/2007 

 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie  č. 9/2001 o zbere, preprave, 

zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom 
poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na 

území mesta Žilina  
 
 
 
Článok 6. ÚČTOVANIE POPLATKU ZA ODVOZ A LIKVIDÁCIU KOMUNÁLNYCH 

ODPADOV  
 
Ods. 6.2  Vyberanie poplatku sa nahrádza znením: 
6.2.1 Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade s § 81 ods.1 
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, Mesto Žilina nevyrubuje platobným výmerom, nakoľko mesto 
Žilina využíva množstvový zber. 
6.2.2 Poplatníci sú povinní  v sporných prípadoch preukázať na požiadanie Mestu Žilina  
využívanie množstvového zberu v súlade s § 81  ods.2  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
6.2.3. Oprávnený vývozca je povinný vystupovať v súčinnosti s Mestom Žilina a poskytovať 
jemu známe údaje o tých pôvodcoch komunálnych odpadov, ktorí nie sú zapojení do 
množstvového zberu. 
6.2.4 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v bytových domoch 
platia obyvatelia bytových domov správcom bytových domov v zmysle § 77 ods.5, písm. a) 
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Správcovia bytových domov sú povinný odviesť celý poplatok za 
komunálny odpad na určený účet Mesta. 
6.2.5 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v rodinných 
domoch platia obyvatelia rodinných domov nasledovnými spôsobmi : 
    6.2.5.1   formou inkasa,  
    6.2.5.2    úhradou zloženiek Mesta Žilina  
    6.2.5.3    trvalými príkazmi v prospech Mesta Žilina 
    6.2.5.4    v hotovosti do pokladne mestského úradu, 
v súlade s § 83 zákona  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
V celom znení VZN č. 9/2001 sa nahrádza zákon č. 544/1990 Z.z. o miestnych poplatkoch, 
zákonom  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
 
Článok 7 VZN č. 9/2001 sa ruší v celom znení. 
 
Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uvedená v prílohe 
č.3  VZN č. 9/2001, schválenej pod č. 11/2003, zo dňa 15. 12. 2003, zostáva nezmenená 
a platí pre rok 2008. 



Tento dodatok k všeobecne záväznému  nariadeniu č. 9/2001 o zbere, preprave, zhodnocovaní 
a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu 
a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom v Žiline dňa 10.12.2007, vyvesený na úradnej tabuli Mesta Žilina na dobu 15 
dní dňa 11.12.2007 a nadobúda účinnosť dňom 1. 1.2008. 

 

 

   Ivan Harman, v. r. 
        primátor mesta Žilina 

 

 

 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 17/2007 

 
1. Cena za odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov v roku 2008 pre rodinné domy: 

 
domácnosť 1-členná 2-4 členná 5-7 členná 8 a viac členná 
mesačné inkaso 90,– Sk 152,– Sk 190,– Sk 273,– Sk
ročne 1081,– Sk 1824,– Sk 2 280,– Sk 3 270,– Sk
 
 
 
 
 


