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Dôvodová správa

Jedinými navrhovanými zmenami predkladaného nariadenia je úprava sadzby
poplatku pre poplatníkov – právnicke osoby a podnikateľov, ktorí využívajú nádoby
s objemom do 1100 l a zavedenie samostatnej sadzby poplatku za drobné stavebné odpady
v nadväznosti na povinnosť obcí zaviesť od 01.01.2016 množstvový zber drobného
stavebného odpadu.
Oproti minulému roku sa mení aj spôsob vymedzenia sadzby poplatku pre právnicke
osoby a podnikateľov vzhľadom na skutočnosť, že okrem tradične zaužívaných 110 litrových
KUKA nádob a kontajnérov s objemom 1100 litrov začínajú poplatníci vo väčšej miere
používať aj zberné nádoby s iným objemom. Ide o nádoby s objemom 120 l, 240 l a 660 l.
Minuloročná novela 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
umožnila obciam ustanoviť všeobecne záväzným nariadením pri množstvovom zbere rôzne
sadzby poplatku v závislosti od objemu používanej zbetrnej nádoby a frekvencie odvozov. Po
minuloročnom rozčlenení sadzieb podľa objemu zbernych nádob navrhujeme aj v tomto roku
zvýšiť sadzbu poplatku pre nádoby s objemom do 1100 l a to zo súčasných 0,0130 € na
0,0140 € za 1 liter komunálnych odpadov. Pre poplatníkov využívajúcich 1100 litrové
kontajnéry by sadzba ostala na súčasnej úrovni, t. j. 0,0112 € za 1 liter komunálnych odpadov.
Pre držiteľa jednej 1100-litrovej zbernej nádoby sa výška poplatku nezmení a bude na
úrovni 640,64 €/rok pri frekvencii vývozu 1 x za týždeň. Pre držiteľa 110-litrovej (tzv. KUKA
nádoby) dôjde pri týždňovej periodicite vývozu k nárastu poplatkovej povinnosti zo
74,36 €/rok na 80,08 €/rok (t. j. zvýšenie o 5,72 €). V nadväznosti na uvedené zvýšenie
sadzby poplatku sa zvýši aj minimálna výška poplatku vyrubená týmto nariadením z
37,18 €/rok na 40,04 €/rok (+ 2,86 €/rok), čo zodpovedá výške poplatku vyrubenej pre zbernú
nádobu s objemom 110 l s dvojtýždňovou frekvenciou vývozu.
Pri súčasnom zavedenom systéme zberu komunálnych odpadov si samotní
podnikatelia zmluvne dohodnú s poverenou organizáciou podmienky zberu komunálnych
odpadov a to najmä druh a množstvo zberných nádob a frekvenciu odvozov. Možnosť
zavedenia rôznych sadzieb v závislosti od objemu zbernej nádoby môže v budúcnosti
predstavovať jeden z účinných nástrojov proti tým producentom odpadu, ktorí si zo
špekulatívnych dôvodov nastavia parametre odvozu komunálnych odpadov pod úrovňou ich
skutočne vyprodukovaného množstva.
V článku 2 sa závádza nová sadzba pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín
a to vo výške 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov. Ide o povinnosť obcí
vyplývajúcu z nového zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z.) stanoviť od 01.01.2016
osobitne sadzbu pre komunálne odpady a osobitne pre drobné stavebné odpady. Sadzbu
navrhujeme stanoviť na dolnej hranici zákonom predpísaného rozpätia (0,015 – 0,078 €/kg).
Zároveň sa v článku 3 určuje spôsob úhrady poplatku za drobné stavebné odpady.
Navrhované úpravy by sa mali v roku 2016 prejaviť zvýšením príjmov na poplatku za
komunálne odpady cca o 2 500 €.
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Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení
náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

1. V článku 2 ods. 1 sa za slovo „poplatku“ vkladajú slová „za komunálne odpady“.

2. Článok 2 ods. 2 znie:
„Sadzba poplatku za komunálne odpady pre právnicke osoby a podnikateľov je:
a) 0,0140 € za 1 liter komunálnych odpadov pre zberne nádoby s objemom do 1100 l,
b) 0,0112 € za 1 liter komunálnych odpadov pre zberne nádoby s objemom 1100 l.“

3. V článku 2 sa vkladá nový odsek 3, který znie: „Sadzba poplatku za drobné stavebné
odpady je 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín..“.

4. V článku 3 ods. 1 sa za slovo „Poplatok“ vkladajú slová „za komunálne odpady“.

5. V článku 3 ods 2 sa sa za slovo „Poplatok“ vkladajú slová „za komunálne odpady“ a suma
„37,18 €“ sa nahrádza sumou „40,04 €“.

6. V článku 3 ods. 3 sa za slovo „Poplatok“ vkladajú slová „za komunálne odpady“.

7. V článku 3 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie: „Poplatok za drobné stavebné odpady sa
určí ako súčin sadzby poplatku uvedenej v článku 2 ods. 3 a skutočne odovzdaného množstva
drobného stavebného odpadu odpadu na určenom zbernom dvore. Poplatok za drobné
stavebné odpady poplatník uhrádza v hotovosti priamo na zbernom dvore poverenému
zamestnancovi správcu dane.“

5. V článku 7 sa vkladá nový odsek 14, ktorý znie: „Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli
schválené MsZ 10.12.2015 a nadobudli účinnosť 01.01.2016.“
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Mesto Bardejov

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Bardejov
č. 60/2004
o určení náležitostí miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta
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Mestské zastupiteľstvo v Bardejove podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 2 ods.2 zákona NR SR
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“)

v y d á va

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 60/2004
o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
rozhodlo, že na území mesta a jeho častiach sa bude vyberať miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

Článok 2
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby je 0,0740 € za osobu a
kalendárny deň (t. j. 27,01 € na osobu a rok).
(2) Sadzba poplatku za komunálne odpady pre právnicke osoby a podnikateľov je:
a) (0,0130 €) 0,0140 € za 1 liter komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov pre zberne nádoby s objemom (110 l (tzv. KUKA) a menej) do 1100 l,
b) 0,0112 € za 1 liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pre
zberne nádoby s objemom 1100 l.
(3) Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je 0,015 € za kilogram drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín.
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Článok 3
Určenie poplatku
(1) Poplatok za komunálne odpady pre fyzické osoby sa určí ako súčin sadzby poplatku
uvedenej v článku 2 ods. 1 a počtu kalendárnych dní v príslušnom zdaňovacom období,
v ktorom má poplatník trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorého užíva nehnuteľnosť
alebo je oprávnený užívať nehnuteľnosť na území mesta. Ak poplatník plní povinnosti aj za
ostatných členom spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za
všetkých členov spoločnej domácnosti.
(2) Poplatok za komunálne odpady pre právnicke osoby a podnikateľov sa určí ako súčin
frekvencie odvozov, príslušnej sadzby poplatku uvedenej v článku 2 ods. 2 podľa typu
zbernej nádoby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva. Takto určená výška poplatku
nesmie byť nižšia ako (37,18 €) 40,04 €, čo zodpovedá výške poplatku určenej pre zbernú
nádobu s objemom 110 l s dvojtýždňovou frekvenciou vývozu.
(3) Poplatok za komunálne odpady sa nevyrubí právnickéj osobe alebo podnikateľovi, ktorý
má uzavretú nájomnú zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti alebo dohodu o používani zbernej
nádoby prenajímateľa v príslušnom zdaňovacom období. Podmienkou na nevyrubenie
poplatku je predloženie kópie nájomnej zmluvy alebo predmetnej dohody, z ktorej je zrejme,
že v cene nájomného je zahrnutý aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Poplatok za drobné stavebné odpady sa určí ako súčin sadzby poplatku uvedenej v článku
2 ods. 3 a skutočne odovzdaného množstva drobného stavebného odpadu odpadu na určenom
zbernom dvore. Poplatok za drobné stavebné odpady poplatník uhrádza v hotovosti priamo na
zbernom dvore poverenému zamestnancovi správcu dane.

Článok 4
Oslobodenie od platenia poplatku
(1) Od platenia poplatku sú oslobodení poplatníci za obdobie, v ktorom sa preukázateľne
zdržiavajú alebo zdržiavali:
a) v zahraničí,
b) mimo miesta trvalého pobytu z dôvodu výkonu zamestnania a ktorí súčasne preukážu
platenie poplatku v inej obci za uvedené obdobie,
c) vo výkone trestu odňatia slobody.
(2) Podmienkou na odpustenie poplatku podľa ods. 1 je predloženie hodnoverných dokladov,
vydaných v príslušnom zdaňovacom období, ktoré jednoznačne preukazujú tieto skutočnosti a
to:
a) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa zo
zahraničia, potvrdenie tuzemského zamestnávateľa o výkone práce poplatníka
v zahraničí, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, zmluva o
poistení v zahraničí, víza, pracovné povolenie a pod. u poplatníkov oslobodených
podľa ods. 1 písm. a),
b) potvrdenie od zamestnávateľa, doklad o úhrade poplatku v inej obci za určené obdobie
alebo potvrdenie spravcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt a fotokópia
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rozhodnutia o vyrubení poplatku v inej obci u poplatníkov oslobodených podľa ods. 1
písm. b),
c) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody u poplatníkov oslobodených podľa ods. 1
písm. c).
(3) Doklady podľa ods. 2 je potrebné predložit správcovi poplatku do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
(4) Poplatníci, ktorí predložia doklady podľa ods. 2 po 31. januári príslušného zdaňovacieho
obdobia, sú povinní vypísat predpísané tlačivo (žiadosť) o zmene poplatku.
(5) Ak si poplatník v zdaňovacom období neuplatní nárok na odpustenie poplatku najneskôr
do 30. novembra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie
zaniká.
(6) Doklady uvedené v ods. 2 nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Článok 5
Zníženie poplatku
(1) Poplatok vypočítaný podľa článku 3 ods. 1 sa vynásobí koeficientom 0,3 pri
a) osobách, ktoré študujú formou denného štúdia mimo územia mesta Bardejov,
b) osobách, ktoré sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržiavajú mimo mesta
Bardejov z dôvodu výkonu zamestnania, vrátane práce vykonávanéj turnusovým
spôsobom,
c) osobách, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a preukážu platenie
poplatku v inej obci za určené obdobie.
(2) Osoby uvedené v ods. 1 sú povinné preukázať správcovi poplatku doklady odôvodňujúce
použitie príslušného koeficientu do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia a to:
a) osoby, ktoré študujú vo vzdialenosti menej ako 60 km od miesta trvalého pobytu
potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní, ostatní len potvrdenie o
návšteve školy,
b) osoby, ktoré pracujú mimo mesta Bardejov pracovnú zmluvu, resp. potvrdenie od
zamestnávateľa vydané v príslušnom zdaňovacom období,
c) osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a preukážu platenie poplatku
v inej obci za určené obdobie, doklad o úhrade poplatku v inej obci za určené obdobie
a fotokókia rozhodnutia o vyrubení poplatku v inej obci.
(3) Poplatníci, ktorí doručia potvrdenie na úľavu poplatku po 31. januári príslušného
zdaňovacieho obdobia, sú povinní vypísať predpísané tlačivo (žiadosť) o zmene poplatku. Pri
zmene poplatkovej povinnosti po 31. januári príslušného zdaňovacieho obdobia sa pri určení
výšky poplatku použije príslušný koeficient odo dňa nasledujúceho po písomnom oznámení a
preukázaní zmeny poplatkovej povinnosti.
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(4) Ak si poplatník v zdaňovacom období neuplatní nárok na zníženie poplatku najneskôr do
30. novembra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží
príslušné doklady podľa ods. 2, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
(5) Doklady uvedené v ods. 2 nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Článok 6
Vrátenie poplatku
(1) Poplatok alebo jeho pomerná časť sa na základe žiadosti vráti poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
(2) Žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti si poplatník uplatní na predpísanom
tlačive správcu poplatku.
(3) Dokladom prekázujúcim splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
časti podľa odseku 1 je napr. doklad o zmene trvalého pobytu, doklad o zmene prechodného
pobytu, potvrdenie od zamestnávateľa o výkone práce mimo miesta trvalého pobytu, úmrtný
list, doklad o hospitalizácií v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnych služieb, ukončenie užívania nehnuteľností a pod.

Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahujú osobitné predpisy, a to zákon SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zák. NR SR č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(2) Správu poplatku vykonáva Mesto Bardejov v mene ktorého vystupuje primátor mesta.
Administratívnu stránku správy poplatku vykonáva mestský úrad, oddelenie daní a poplatkov
v súčinnosti s oddelením životného prostredia, oddelením vnútorných vecí, oddelením
podnikateľských činností, mestskou políciou a subjektom zabezpečujúcim zber, prepravu a
zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(3) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 51/2003 o určení náležitostí
miestnych poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov.
(4) Toto nariadenie bolo schválené MsZ dňa 16.12.2004 a nadobúda účinnosť 01.01.2005.
(5) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené na mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa
01.12.2005 a nadobúdajú účinnosť 01.01.2006.
(6) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 09.11.2006 a nadobúdajú
účinnosť 01.01.2007.
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(7) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 08.11.2007 a nadobúdajú
účinnosť 01.01.2008.
(8) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 30.10.2008 a nadobúdajú
účinnosť 01.01.2009.
(9) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 19.11.2009 a nadobúdajú
účinnosť 01.01.2010.
(10) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 15.12.2011 a nadobúdajú
účinnosť 01.01.2012.
(11) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 13.12.2012 a nadobúdajú
účinnosť 01.01.2013.
(12) Zmeny a doplnky tohoto nariadenia boli schválené MsZ dňa 21.11.2013 a nadobúdaju
účinnosť 01.01.2014.
(13) Zmeny a doplnky tohoto nariadenia boli schválené MsZ dňa 16.12.2014 a nadobúdaju
účinnosť 01.01.2015.
(14) Zmeny a doplnky tohoto nariadenia boli schválené MsZ dňa 10.12.2015 a nadobúdaju
účinnosť 01.01.2016.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

VYVESENÉ:
ZVESENÉ:
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