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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. ___/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. ____/2019 o poplatku. 

DÔVODOVÁ SPRÁVA : 

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poplatku je vypracované v súlade so zákonom 

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“). 

V návrhu VZN o poplatku s účinnosťou od 1.1.2020 oproti VZN č. 11/2018 o poplatku, ktoré 

bolo účinné od 1.1.2019, sa uskutočnili nasledovné zmeny: 

- v Článku 1 Sadzba poplatku - sa zmenilo nasledovné: 

 v ods. 1 sa zmenila sadzba paušálneho poplatku z 0,058 € na 0,0754 € za osobu 

a kalendárny deň, 

 v ods. 3 sadzba poplatku pre množstvový zber sa zmenila z 0,024 € na 0,0264 € za jeden 

liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, okrem: 

a) zbernej nádoby s obsahom 770 l, kde sadzba poplatku sa zmenila z 0,019 € na 0,0209 € 

za jeden liter, 

b) zbernej nádoby s obsahom 1100 l, kde sadzba poplatku sa zmenila z 0,015 € na 

0,0165 € za jeden liter, 

- Článok 2 Forma a miesto na zaplatenie poplatku - zmenil sa názov na „Spôsob a lehota 

na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere“, kde sa odstránil ods. 1, 2, 3, 4 a 5 a doplnilo  

sa nové znenie obsahu článku, a to: „Pri množstvovom zbere správca dane poplatok vyrubuje 

formou platobného výmeru, v ktorom určí spôsob a lehotu zaplatenia poplatku.“, 

- v Článku 3 Zníženie a odpustenie poplatku - sa na konci ods. 2 vypustili slová „a to najneskôr 

do 31.12. príslušného roka.“ a v ods. 3 sa doplnili písmená j), k) a l), ktoré znejú: 

j) potvrdenie, že dieťa v predškolskom veku žijúce v zahraničí je v zdravotnej starostlivosti 

detského lekára pôsobiaceho v zahraničí, 

k) úmrtný list zo zahraničia alebo úmrtný list vydaný na území SR, ak poplatník zomrie mimo 

mesta Žilina, 

l) doklad miestne príslušného PZ SR o nezvestnosti poplatníka na území SR. 

- v Článku 4 Vrátenie poplatku - sa zmenilo znenie ods. 1 na „Podmienkou na vrátenie poplatku 

poplatníkovi alebo jeho pomernej časti alebo preplatku na poplatku, je podanie písomnej 

žiadosti poplatníkom, ktorej súčasťou bude fotokópia dokladu o úhrade poplatku“ a zrušil sa 

ods. 2 a ods. 3.  

 

Mesto Žilina upravovalo sadzby na poplatku v r. 2018 s účinnosťou od 1.1.2019, kde sa 

znížila sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň (paušálny poplatok) z 0,0640 € 

na 0,0580 € a zaviedla sa nová sadzba pre množstvový zber pre zberné nádoby 770 l 

(0,0190 € za jeden liter) a 1100 l (0,0150 € za jeden liter). Predmetné zníženie sadzby 
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a zavedenie nových sadzieb pre množstvový zber však malo v skutočnosti negatívny dopad 

na príjmovú časť rozpočtu.  

 

Na základe zmeny sadzieb na poplatku je predpokladaný návrh rozpočtu na rok 2020 cca 

3 643 000 € (t. j. nárast oproti roku 2019 cca o 443 000 €), kde tento dopad na rozpočet je 

kompenzovaný zvýšením výdavkov rozpočtu na vývoz komunálneho odpadu, ktoré sa 

predpokladajú v r. 2020 vo výške 3 655 000 €.  

 

Z tejto sumy plánovaných výdavkov na odpadové hospodárstvo v roku 2020 (3 655 000 €) 

plánuje mesto vynaložiť 1 700 000 € na zber a vývoz komunálneho odpadu fyzických osôb, 

850 000 € na zber a vývoz komunálneho odpadu právnických osôb. Uloženie odpadu bude 

stáť 280 000 €, teda o cca 120 000 € viac ako tento rok. Približne 410 000 € by chcelo mesto 

použiť na jarné, letné a jesenné čistenie, zber zeleného odpadu a podobne. Náklady 

na zberné dvory by mali byť 150 000 €, od II. polroka 2020 plánujeme začať prevádzkovať 

dva nové a umývanie kontajnerov 25 000 €. Na výmenu malých smetných nádob hlavne 

v centre mesta plánujeme použiť 100 000 € a na spracovanie zeleného BRO 100 000 €. 

 

STANOVISKÁ KOMISIÍ: 

Materiál bol prerokovaný v nasledujúcich komisiách MZ: 

- Komisia finančná a majetková (19.11.2019): odporúča materiál Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline prerokovať a schváliť. 

- Komisia životného prostredia (11.11.2019): odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline 

schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku. 

- Komisia školstva a mládeže (12.11.2019): neprijala platné uznesenie k materiálu. 
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Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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"), vydáva toto 

N Á V R H 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

č. _____/2019 

O POPLATKU 

Článok 1  

Sadzba poplatku 

1. Paušálny poplatok je zavedený pre fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako 

na podnikanie. Sadzba paušálneho poplatku je 0,0754 € za osobu a kalendárny deň. 

2. Poplatok za množstvový zber je zavedený pre: 

a) právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území mesta na iný účel ako na podnikanie, 

b) podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území mesta na účel podnikania. 

3. Sadzba poplatku pre množstvový zber je ustanovená 0,0264 € za jeden liter komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov, okrem: 

a) zbernej nádoby s obsahom 770 l, kde sadzba poplatku je 0,0209 € za jeden liter,  

b) zbernej nádoby s obsahom l 100 l, kde sadzba poplatku je 0,0165 € za jeden liter. 

Článok 2 

Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere  

Pri množstvovom zbere správca dane poplatok vyrubuje formou platobného výmeru, v ktorom 

určí spôsob a lehotu zaplatenia poplatku. 

Článok 3 

Zníženie a odpustenie poplatku 

1. Správca dane zníži poplatok o 30 % poplatníkovi, a to fyzickej osobe, podľa Čl. l ods. l, 

ktorá k l . januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahla vek 62 rokov. 

2. Správca dane, na základe predloženia podkladov, uvedených v tomto článku ods. 3, 

poplatníkovi poplatok odpustí v zmysle zákona za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že 

viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. 

Poplatník si v zmysle zákona nárok na odpustenie poplatku uplatňuje osobitne za každé 

zdaňovacie obdobie.  

3. Správca dane určuje nasledovné podklady pre odpustenie poplatku na území mesta: 

a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník 

v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí (nie pracovná zmluva), 

b) potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí, 
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c) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí, 

d) potvrdenie od agentúry o výkone práce v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu 

v zahraničí, 

e) doklad miestne alebo vecné príslušného úradu o pobyte v zahraničí, 

f) potvrdenie o štúdiu v zahraničí v zdaňovacom období, 

g) potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí, 

h) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, 

v diagnostickom zariadení, v nemocnici, 

i) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody, 

j) potvrdenie, že dieťa v predškolskom veku žijúce v zahraničí je v zdravotnej starostlivosti 

detského lekára pôsobiaceho v zahraničí, 

k) úmrtný list zo zahraničia alebo úmrtný list vydaný na území SR, ak poplatník zomrie 

mimo mesta Žilina, 

l) doklad miestne príslušného PZ SR o nezvestnosti poplatníka na území SR. 

4. V prípade, že podklad podľa ods. 3 nie je vystavený v slovenskom alebo českom jazyku, 

poplatník predloží aj preklad príslušného podkladu, podpísaného poplatníkom. 

5. Podklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 

Článok 4 

Vrátenie poplatku 

Podmienkou na vrátenie poplatku poplatníkovi alebo jeho pomernej časti alebo preplatku 

na poplatku, je podanie písomnej žiadosti poplatníkom, ktorej súčasťou bude fotokópia dokladu 

o úhrade poplatku. 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 

................. 2019.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť l. januára 2020. 

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 11/2018 o poplatku. 

 

 

 

  Mgr. Peter Fiabáne 

          primátor mesta Žilina 

 


