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Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. d), e), a g)  zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 
Zb.) a v súlade ustanoveniami § 2 ods. 2, § 77 až § 83 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 (ďalej len zákon č. 582/2004 Z.z.)  v y d á v a   toto  

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
č. 114 

 

Čl. 1  

Úvodné ustanovenia 

1. Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. 
v súlade s § 2 ods. 2) zákona č. 582/2004 Z.z. zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 
 

2. Základné, spoločné a prechodné ustanovenia o poplatku sú uvedené v desiatej, dvanástej a 
trinástej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania a 

vyberania poplatku, stanovuje sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, spôsob, formu a miesto 
pre zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jej pomernej časti, podklady 
potrebné k vráteniu poplatku alebo pomernej časti poplatku, zníženie alebo odpustenie 
poplatku, ktorý sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 
území mesta Hurbanovo, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov 
pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a  reštauračného 
odpadu1   v zdaňovacom období. 

 
4. Správcom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území 

mesta Hurbanovo  je  Mesto Hurbanovo (ďalej len správca dane). 
 
5. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
 
 

Čl. 2  
Členenie poplatkov 

 
1. Mesto Hurbanovo člení poplatky za komunálne odpady a drobný stavebný odpad nasledovne 

na: 

                                                           
1
 § 77 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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a) množstvový komunálny odpad 
b) nie množstvový komunálny odpad 
c) drobný stavebný odpad - množstvový 

 
2. Množstvový zber komunálneho odpadu je v meste Hurbanovo zavedený pre: 

 
a) fyzické osoby bývajúce v rodinných domoch, 
b) fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré využívajú 110 litrové alebo 1100 

litrové nádoby na odvoz odpadu, 
c) pre ďalších podnikateľov a právnické osoby ak o to požiadajú. 

 
3. Nie množstvový zber komunálneho odpadu je v meste Hurbanovo zavedený pre: 

 
a) fyzické osoby bývajúcich v bytových domoch, 
b) fyzické osoby bývajúce v rodinných domoch, ktoré nemajú záujem o realizáciu 

množstvového zberu, 
c) pre ďalších podnikateľov a právnické osoby, ktoré nevyužívajú množstvový zber. 

 
4. Drobný stavebný odpad bez škodlivín (v množstvovom zbere) je zavedený pre: 

 
a) fyzické osoby vykonávajúce bežné udržiavacie práce, alebo inú osobu vykonávajúcu 

bežné udržiavacie práce pre fyzickú osobu, pri ktorých vzniká odpad z bežných 
udržiavacích prác.2      

        
 

Čl. 3  
Sadzby a určenie poplatku za odpad 

 
1. Správca dane stanovuje pri množstvovom  zbere v zmysle čl. 2 bod 2) sadzbu poplatku 

za 1 liter (alebo 1 dm3) komunálnych odpadov v závislosti od objemu zbernej nádoby 
a frekvencie jej vývozu nasledovne:  

 
A) Základná sadzba poplatku je: 

 
a) pri využívaní množstvového zberu: 

 
aa) v prípade, ak poplatník používa zberovú nádobu s celkovým objemom 110 litrov: 

0,0285,-€ za jeden liter komunálnych odpadov,  
ab) v prípade, ak poplatník používa zberovú nádobu s celkovým objemom 1100 litrov: 

0,0066,-€ za jeden liter komunálnych odpadov. 
 

 
B) Určenie poplatku pre množstvový zber odpadu: 

                                                           
2
 § 80 ods. 5 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
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Pre množstvový zber sa poplatok v meste určil ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu 
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych 
odpadov. 
 
a) Výpočet výšky poplatku pri množstvovom zbere odpadu: 

 
aa) pri používaní 110 litrovej zbernej nádoby: 

 
- frekvencia odvozu: 3 
- objem zbernej nádoby: 110 litrov 
- základná sadzba poplatku: 0,0284,-€ / liter 
- výška poplatku: 9,40,-€ 

 
bb) pri použití 1100 litrovej zbernej nádoby: 

- objem zbernej nádoby: 1 100 litrov 
- základná sadzba poplatku: 0,0066,-€ / liter 
- frekvencia odvozu u poplatníkov - podnikateľov: počet zamestnancov, pričom do 

počtu zamestnancov sa započítava aj sám podnikateľ 
- ak frekvencia odvozu je 1, výška poplatku je 7,26,-€ 

 
C) Spôsob vyrubenia a úhrady poplatku: 

 
a) Poplatok podľa čl. 3 číslo 1., bod. B), písmeno a), podpísmeno aa) bude zabezpečený 

nasledovne: 
 

- Poplatok pre jedného poplatníka sa vyrubí jednorazovo vo výške 5,80,-€ za 110 litrovú 
nádobu príkazom na úhradu poplatku a za uvedený poplatok poplatník obdrží 1 ks žetónu. 

- Počas roka si podľa individuálnej potreby poplatník môže dokúpiť ďalšie žetóny (priemerne 
ročne 2 ks) v hodnote 1,80,-€ / ks.  

 
b) Poplatok podľa čl. 3 číslo 1., bod. B), písmeno a), podpísmeno bb) bude zabezpečený 

nasledovne: 
 
- Poplatok pre poplatníka - podnikateľa a sa vyrubí príkazom na úhradu poplatku vo výške 

7,26,-€ k/zamestnanec. Za uvedený poplatok poplatník obdrží príslušný počet žetónov. 
- V prípade, ak počas roka poplatníkovi nepostačuje počet žetónov, ktoré dostane po 

zaplatení miestneho poplatku, v súlade so zaslaným príkazom na úhradu poplatku, môže 
si dokúpiť ďalšie žetóny za poplatok vo výške 7,26,-€ / ks. 
 

D) Systém zberu komunálneho odpadu pri množstvovom zbere odpadu: 
 
a) Pri množstvovom zbere odpadu po zaplatení poplatku poplatník obdrží žetón, ktorý v 

prípade potreby odvozu odpadu zavesí na smetnú nádobu, ktorú vyloží pred svoju 
nehnuteľnosť. 

b) Ustanovenia čl. 3 sa vzťahujú pre fyzické ako aj právnické osoby, ktoré sú zaradené do 
množstvového zberu komunálneho odpadu. 
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2.) Správca dane stanovuje pri „nie v množstvovom zbere“ v zmysle čl. 2 bod 3) sadzbu 

paušálneho poplatku za osobu a kalendárny deň nasledovne: 
 
 
a) Poplatníci - fyzické osoby (ďalej FO) podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona 582/2004 Z.z.:  

 
aa) Sadzba poplatku pre poplatníkov (FO) sa stanovuje podľa § 78 ods.1 písm. b) zákona 

582/2004 Z.z. a predstavuje sumu:  0,0274,-€/ na osobu a deň. 
 

bb) Určenie poplatku sa stanoví v zmysle § 79 ods. 2 písm. a) zákona 582/2004 Z.z. ako 
súčin sadzby poplatku na l osobu a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas 
ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o  miestnych 
daniach v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva 
alebo je oprávnený ju užívať:  

 
Sadzba poplatku na 1 
osobu / deň  v € 

Počet kalendárnych 
dní za zdaňovacie 
obdobie 

Poplatok za 
zdaňovacie obdobie 
v  € 

Poplatok za 
zdaňovacie obdobie 
zaokrúhlene     v  € 

0,0274 365 10,001 10 
 

 
b) Poplatníci – Právnické osoby (ďalej PO), podnikatelia podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) 

zákona o miestnych daniach si môžu vybrať z dvoch možností spôsobu platby a to:  
 

aa) podľa priemerného počtu zamestnancov:  
 

- Sadzba poplatku pre poplatníkov (PO) a podnikateľov v zmysle § 78 ods. 1 písm. b) 
zákona 582/2004 Z.z. predstavuje sumu 0,0274,-€ / na pracovníka a deň.  
 

- Určenie poplatku sa stanoví v zmysle § 79 ods.2 písm. b) zákona č. 582/2004 Z.z. ako 
súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa 
dennej produkcie komunálnych odpadov.  

 
- Výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je v 

zmysle § 79 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z.. 
 

- Čiže výška poplatku sa vypočíta ako u fyzických osôb, kde poplatok za zdaňovacie 
obdobie sa vynásobí počtom zamestnancov (10,-€ x Počet zamestnancov =  poplatok za 
zdaňovacie obdobie právnickej osoby, podnikateľa). 
 

 
3.) Pre zber drobných stavebných odpadov (DSO) bez škodlivín, ktoré sú zaradené do 

režimu množstvového zberu, správca dane stanovuje sadzbu poplatku za kilogram 
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín nasledovne: 
 

Poplatok za odovzdanie drobného stavebného odpadu bez škodlivín sa stanovuje na sumu  
0,030,-€ za 1 kilogram DSO. 
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Čl. 4 
Koeficient 

 
Správca poplatku určuje koeficient, ktorým sa prepočítava sadzba poplatku uvedená v čl. 3 bod 2 
(subjekty, ktoré nie sú zapojené do množstvového zberu) nasledovne: 
 
a) Obchody, služby, všetky podniky a prevádzky      - koeficient 1,0 
b) Zdravotnícke zariadenia, úrady, inštitúcie, poštové novinové stánky  - koeficient 1,0 
c) Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo  - koeficient 0,0 

 
 

Čl. 5 
Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku  

 
1. Pri nie množstvovom zbere  

 
d) Poplatníci, u ktorých nie je zavedený množstvový zber podľa Čl. 2 bod 3), platia 

poplatok na základe vyrubeného rozhodnutia vydaného Mestom Hurbanovo. 
b) Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je ho  

možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu 
dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Mestského úradu  
Hurbanovo alebo na úseku služieb mesta Hurbanovo, na základe identifikačných údajov 
a to jednorázovo. 

c) V prípade, že poplatník požiada o zaplatenie poplatku v splátkach je možno rozdeliť 
splátky na dve časti, kde I. splátka je splatná do 31. marca a druhá splátka je splatná do 
30. septembra príslušného zdaňovacieho obdobia.  
 

2. Pri množstvovom zbere  
 

a) Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber podľa Čl. 2 bod 2), platia poplatok na 
základe predpisu vydaného Mestom Hurbanovo. Poplatok sa vyrubí vo forme príkazu na 
úhradu poplatku, ktorý obsahuje výšku poplatku, ako aj počet žetónov, ktorý po úhrade 
poplatku prislúcha poplatníkovi. 

b) Odvoz odpadu je zabezpečený použitím žetónov na zberné nádoby. Pre fyzické osoby 
bývajúce v rodinných domoch, ktorí nemajú záujem o realizáciu množstvového zberu, t. 
j. najneskôr do konca marca bežného roka nezaplatia poplatok na základe zaslaného 
príkazu na úhradu poplatku pri množstvovom zbere odpadu, sa ruší vydaný príkaz na 
úhradu a vyrubí sa poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
rozhodnutím, za tých istých podmienok ako pre osoby uvedené v Čl. 2 bod 3). 

c) Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia a je ho  možné uhradiť bezhotovostným 
prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo 
hotovostnou platbou v pokladni Mestského úradu  Hurbanovo alebo na úseku služieb 
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mesta Hurbanovo, na základe identifikačných údajov a to jednorázovo. Počas roka si 
podľa individuálnej potreby môže poplatník zakúpiť ďalšie žetóny v hodnote 1,80,-€ / 
kus. 

 
3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za 

ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je 
spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný 
zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť 
osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. 
Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, 
povinná oznámiť mestu3 písomne. 
 

4. Pri drobnom stavebnom odpade bez škodlivín  
 
a) Poplatníci platia poplatok na základe vzniku daňovej povinnosti, čiže až po odovzdaní 

drobného stavebného odpadu bez škodlivín na mieste určenom mestom Hurbanovo, 
pričom sa poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu. 

b) Vznik poplatku v priebehu zdaňovacieho obdobia nastáva aj opakovane a to zakaždým, 
keď poplatník odovzdá drobný stavebný odpad. 

 
 

Čl. 6 
Podmienky  na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

 
1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 

poplatková povinnosť v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia za podmienky, že túto 
skutočnosť oznámi správcovi dane a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku 
alebo jeho pomernej časti. Ak má poplatník ku dňu zániku poplatkovej povinnosti daňový 
nedoplatok na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, použije sa poplatok alebo 
jeho pomerná časť na úhradu nedoplatkov. 

2. Podkladom preukazujúcim splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo pomernej časti 
sú: potvrdenie o zmene trvalého pobytu, potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na 
území mesta,  doklad o predaji nehnuteľnosti a doklad o prenájme nehnuteľnosti inej osobe. 

3. Mesto vráti zaplatený poplatok alebo jeho pomernú časť do 31. decembra príslušného 
kalendárneho roka formou určenou poplatníkom pri oznámení zániku poplatkovej 
povinnosti, t.j. v hotovosti v pokladni Mestského úradu Hurbanovo alebo prevodom na ním 
nahlásený účet v banke. 

 
 

Čl. 7 
Podmienky a podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku 

 

                                                           
3
 § 77 ods. 7 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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1. Správca dane zníži poplatok o 50 % na základe žiadosti študentovi na príslušný rok, ktorého 
štúdium trvá počas celého kalendárneho roka a je ubytovaný v meste, kde sa škola nachádza. 
Podmienkou je predloženie potvrdenia o návšteve školy s uvedením ročníka, potvrdenie o 
prechodnom ubytovaní. 
 

2. Správca dane na základe žiadosti  poplatníka poplatok v príslušnom zdaňovacom období 
zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe 
podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na 
území mesta Hurbanovo. 

 
3. Podkladom na  preukázanie dôvodov zníženia alebo odpustenia poplatku v príslušnom 

zdaňovacom období je : 
 

- potvrdenie z inej obce, že poplatník jej zaplatil poplatok  
- potvrdenie nápravno - výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia 

slobody 
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou  
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou 
- potvrdenie alebo iný doklad o existencii resp. trvaní pracovného vzťahu alebo obdobného 

vzťahu s určením miesta výkonu práce mimo územia mesta a doklad o ubytovaní  
- potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru s overeným 

prekladom do slovenského jazyka s výnimkou českého jazyka 
 
Podklad je poplatník povinný predložiť v zdaňovacom období, za ktoré si poplatník uplatňuje 
nárok na odpustenie poplatku. Uvedené podklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.  
 
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník  neuplatní nárok  na odpustenie poplatku do 31. 

decembra príslušného kalendárneho roka  a nepredloží príslušné podklady, nárok na 
odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

 
5. Odpustenie poplatku si môže uplatniť poplatník, ktorý nemá nedoplatky na poplatku za 

predchádzajúce zdaňovacie  obdobie. 
 
 

Čl.  8 
Prechodné ustanovenie 

1. Ustanovenie čl. 3 bod 3) tohto nariadenia sa od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 neuplatňuje. 
2. Ostatné práva a povinnosti poplatníka, ako aj správcu dane určujú §§ 77 až 83 zákona č. 

582/2004 Z.z.. 
 
 

Čl.  9 
Zrušovacie ustanovenie 
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1. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší doteraz 
platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 57 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanovo č. 
339/2004-MZ dňa 16.12.2004 vrátane jeho dodatkov. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo dňa 10.12.2015 uznesením č.  
156/2015-MZ. 

 
 
 
 
 
 
        Mgr. Ildikó Basternáková  
               Primátorka mesta Hurbanovo 
 
 
 

 
 
 


