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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa 

č.  7/2019 zo dňa 20.11.2019    
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie: 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
Mesto Nová Baňa ukladá s účinnosťou od 1. januára 2020 miestny poplatok za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. 
 

Článok II. 
Poplatník poplatku 

 
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta, 
okrem elektroodpadov, použitých batérii a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb 
a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. 
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území 
mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo 
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na 
podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je 
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),  

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
mesta na účel podnikania. 
 

Článok III. 
Sadzba poplatku 

 
(1) Sadzba poplatku za komunálne odpady je 0,0822 € na osobu a kalendárny deň.   
(2) Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je 0,0398 € za liter. 
(3) Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín  je  0,055 € za kilogram.  

 
Článok IV. 

Určenie poplatku 
(1) Poplatok sa určuje ako: 

a)  súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období podľa článku II., 
odst. 2, písm. a), 

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej 
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa článku II., odst. 2, písm. b) a c). 
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c) súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku uvedenej v článku III., odst. 2 a objemu zbernej 
nádoby (110 l, 120l, 1100 l), ktorú poplatník užíva. Spôsob tohto určenia je stanovený pre poplatníkov 
podľa článok II., odst.2, písm. b) a c). 
(2) Ukazovateľ dennej produkcie sa určuje ako: 

a) súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o 
počet osôb, ktorí majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a priemerného počtu miest určených na 
poskytovanie služieb  
- v reštauračných službách vynásobený koeficientom 0,3,  
- pri  kaviarenských alebo iných pohostinských službách, vynásobený koeficientom 0,15, 
pri článku II., odst. 2, písm. c), 

b) súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o 
počet osôb, ktorí majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a priemerného počtu hospitalizovaných 
alebo ubytovaných osôb, vynásobený koeficientom 0,8, pri článku II., odst. 2, písm. c), 

c) priemerný počet zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, 
ktorí majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1, pri článku II., odst. 2, 
písm. b) a c). 

 
Článok V. 

Spôsob a lehota zaplatenia pri množstvovom zbere  
 

(1) Spôsob určenia množstvového zberu v meste je stanovený podľa objemu zbernej nádoby za liter. 
Správca poplatku poplatok vyrubí každoročne formou výmeru, ktorý bude mať náležitosti rozhodnutia 
v zmysle daňového poriadku, na základe oznamovacej povinnosti vzniku, zmeny alebo zániku 
poplatkovej povinnosti, pri zmene frekvencie odvozu, objemu zberných nádob a počtu zberných nádob. 
Lehotu na zaplatenie poplatku určí správca poplatku vo výmere. 
(2) Spôsob určenia drobného stavebného odpadu v meste je stanovený podľa množstva odpadu v 
kilogramoch. Poplatok pri drobnom stavebnom odpade vznikajúcom z bežných udržiavacích prác, 
zabezpečovaných len fyzickou osobou z domácností uhradí poplatník v hotovosti v pokladni MsÚ, na 
základe vážneho lístka vystaveného pracovníkom Technických služieb mesta. 
 

Článok VI. 
Vrátenie preplatku 

 
(1) Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému v priebehu 
zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok, najmä z dôvodu zrušenia trvalého alebo 
prechodného pobytu na území mesta, úmrtia osoby, prevodom vlastníctva nehnuteľnosti na území 
mesta do vlastníctva inej osoby, predložením dokladu o zániku prevádzky v meste .          
 (2)  Vzniknutý rozdiel bude poplatníkovi na základe písomnej žiadosti vrátený do 60 dní odo dňa 
doručenia žiadosti,  prevodom na účet alebo v hotovosti v pokladni MsÚ. 
(3) V prípade, že poplatník má daňové nedoplatky na ostatných miestnych daniach a miestnom 
poplatku , mesto pri vrátení preplatku postupuje v zmysle § 98a zákona č. 582/2004 Z. z.  
 
 

 
Článok VII. 

Odpustenie a zníženie poplatku 
 
(1) Správca poplatku na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 
správcovi poplatku preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území mesta s 
doložením dokladov a to: 
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a) potvrdenie o pobyte alebo štúdiu v zahraničí,  
b) potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci na prechodnom pobyte, 
c) potvrdenie príslušného úradu – výkon trestu, pobyt v sociálnom zariadení, cirkevná služba 

mimo mesta, vojenská služba.  
 (2) Správca poplatku na základe písomnej žiadosti zníži poplatok  na sadzbu 0,0079 eur na osobu 
a kalendárny deň za obdobie viac ako 90 dní, počas ktorých sa poplatník nezdržiaval v zdaňovacom 
období na území mesta v prípade doloženia dokladov a to:  

a) údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta 
b) potvrdenie zamestnávateľa o vykonaní práce mimo mesta a doklad o ubytovaní. 

 (3) Správca poplatku zníži poplatok pre fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov pevnou sumou vo výške 
10,23 eur na osobu a kalendárny rok.  
  (4) Na zmiernenie resp. odstránenie tvrdosti zákona môže primátor mesta v prípadoch, neuvedených 
v článku VII. na písomnú žiadosť poplatníka poplatok znížiť alebo odpustiť.  
 

Článok VIII. 
Spoločné ustanovenia 

 
(1) Správu miestneho poplatku vykonáva na svojom území Mesto Nová Baňa. 
(2) Na  ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahuje zákon č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov.   
(3)  Na konania vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa 
vzťahujú ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
(4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 
6/2015 zo dňa 16.12.2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 6/2015 zo dňa 16.12.2015 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 5.11.2019 do 19.11.2019  . 
Všeobecne záväzné nariadenie schválené nariadením MsZ č. 7/2019 dňa 20.11.2019 . 
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 22.11.2019 do6.12.2019 . 
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020. 

 
 
 
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď MBA   

             primátor mesta 
 
 


