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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HURBANOVO Č. 50
o miestnych poplatkoch
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove v zmysle § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a jeho zmien a doplnení a § 15 zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych
poplatkoch a jeho zmien a doplnení, vydáva pre mesto Hurbanovo toto všeobecne záväzné
nariadenie.
čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch (ďalej len nariadenie)
ustanovuje druhy miestnych poplatkov, ktoré sa vyberajú v meste Hurbanovo, jednotlivé
sadzby poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia poplatkov, ďalej ustanovuje ohlasovaciu
povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov, úľavy a
oslobodenia od platenia poplatkov, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatkov a aj
ďalšie náležitosti vyberania miestnych poplatkov na území mesta Hurbanovo.
čl. 2
Mesto Hurbanovo vyberá na spravovanom území, ktorým je celé územie mesta
Hurbanovo (katastrálne územie Hurbanovo a katastrálne územie Bohatá) tieto miestne
poplatky (ďalej len poplatky):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

poplatok za užívanie verejného priestranstva,
poplatok za psa,
poplatok zo vstupného,
poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
poplatok z reklamy,
poplatok za zábavné hracie prístroje,
poplatok za predajné automaty,
poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov, ktoré
vznikli na území mesta a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území
mesta.
čl. 3
Poplatok za užívanie verejného priestranstva

1.

Verejným priestranstvom mesta Hurbanovo pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
-

hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej
dĺžke a šírke od priekopy po priekopu,
vybudované chodníky, príp. aj upravené plochy pre chodenie obyvateľov na
celom území mesta,
námestie, trhovisko, upravené parkovacie plochy,
všetky verejnosti prístupné pozemky v meste Hurbanovo okrem tých, ktoré sú
vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou mesta, alebo ku
ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia, jedná sa najmä o zelené plochy
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medzi chodníkmi a komunikáciami, vydláždené príp. aj inak upravené plochy
pre obyvateľov, ďalšie voľné, verejnosti prístupné plochy a pod.
V pochybnostiach je mesto oprávnené posúdiť a rozhodnúť, či v spornom prípade ide
o verejné priestranstvo mesta Hurbanovo.
2.

Poplatok platí každá právnická a fyzická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo na:
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného,
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie
skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, dočasné parkovanie
vozidla na vyhradenom priestore a pod. Za dočasné parkovanie vozidla na
vyhradenom priestore sa rozumie parkovanie vozidla, mimo zásobovacieho vozidla
(počas zloženia, resp. naloženia nákladu), na parkoviskách s plateným parkovaním,
ktoré sa nachádzajú vedľa Rímsko-katolíckeho kostola v Hurbanove a pri artézskej
studni a sú označené príslušnými dopravnými značkami. Na uvedených parkoviskách
je platené parkovanie v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 16.00 hod. a v sobotu od
7.00 hod. do 12.00 hod.

3.

Poplatok sa neplatí za kultúrnu, cirkevnú a športovú akciu usporiadanú na verejnom
priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne
a verejnoprospešné účely. Poplatok sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia
určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve
vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie (§ 2 ods. 2 zák. SNR č.
544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov). Okrem
toho sa poplatok neplatí v nasledovných prípadoch:
a)

b)

4.

za užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe
povolenia mesta Hurbanovo (napr. pri odstraňovaní porúch zariadení a
inžinierskych sietí),
ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 24 hodín od jej založenia
a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.

Poplatník je povinný osobne alebo písomne podať priznanie k miestnemu poplatku na
Mestský úrad v Hurbanove, a to najneskôr 1 deň pred začatím osobitného užívania
verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie
verejného priestranstva,
okrem dočasného parkovania vozidla na vyhradenom
priestore. Poplatník je tiež povinný do 3 dní ohlásiť každú skutočnosť, ktorá má alebo
môže mať vplyv na výšku stanoveného, resp. zaplateného poplatku. Poplatník je
povinný oznámiť Mestskému úradu v Hurbanove skutočnosť, že osobitné užívanie
verejného priestranstva sa skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do
pôvodného stavu, a to najneskôr do 2 dní odo dňa osobitného užívania verejného
priestranstva. Poplatková povinnosť pri dočasnom parkovaní vozidla na vyhradenom
priestore vzniká zastavením vozidla na parkovisku a končí uvoľnením parkovacieho
priestoru. Pri vzniku poplatkovej povinnosti obdrží poplatník od povereného
pracovníka mesta parkovací lístok s vyznačením dátumu a presného času (hodiny a
minúty) odstavenia vozidla na parkovisku a predpokladaného času odchodu. Uvedený
parkovací lístok vodič umiestni na viditeľné miesto vo vozidle. Pre poplatníka s
ročnou parkovacou kartou je dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore
počas trvania platnosti parkovacej karty časovo neobmedzené.
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b)

c)
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c)
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e)
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Splatnosť poplatku sa stanovuje nasledovne:
a)

6.
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A/

Pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní sa poplatok platí
jednorazovo v hotovosti do pokladne MsÚ, hneď pri ohlasovaní vzniku
poplatkovej povinnosti.
Pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní sa poplatok platí v
splátkach, pričom termín a spôsob splátok určí poverený pracovník správcu
miestnych poplatkov na MsÚ Hurbanovo, pri ohlásení vzniku poplatkovej
povinnosti.
Pri dočasnom parkovaní vozidla na vyhradenom priestore sa poplatok platí
jednorazovo poverenému pracovníkovi mesta za celú dobu trvania poplatkovej
povinnosti.
Pri kúpe ročnej parkovacej karty sa poplatok platí jednorazovo v hotovosti do
pokladne MsÚ Hurbanovo, kde poplatník zároveň obdrží parkovaciu kartu.
Sadzba poplatku je stanovená nasledovne:

za umiestnenie zariadenia, ktoré slúži na poskytovanie služieb:
za umiestnenie predajného zariadenia:
za umiestnenie stavebného zariadenia a materiálu:
za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni,
okrem 1. dňa:
za umiestnenie iných skládok (mimo c) a d)):

10,- Sk,
10,- Sk,
1,- Sk,
3,- Sk,
5,- Sk.

Sadzba poplatku je stanovená v Sk za každý aj neúplný m2 užívaného verejného
priestranstva a každý aj neúplný deň, pokiaľ v ďalších ustanoveniach tohto bodu nie je určená
iná sadzba.
B/
a)
b)

c)

Ďalšie sadzby:

za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií:
za ambulantný predaj:
- z osobného a dodávkového automobilu:
- z nákladného automobilu:
za umiestnenie plachtovej garáže, vyhradenie priestoru pre
motorové vozidlo:

C/

2,-Sk/m2/deň.
150,- Sk/deň
300,- Sk/deň
1.000,-Sk ročne
pre 1 motorové
vozidlo

Sadzba poplatku za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva je za jedno parkovacie miesto 10,- Sk za každú začatú
hodinu parkovania, resp. 1 000,- Sk za ročnú parkovaciu kartu.
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čl. 4
Poplatok za psa
1.

2.
3.
4.

Poplatok za psa platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. U
vlastníkov psov mladších ako 18 rokov je platiteľom poplatku zákonný zástupca
dieťaťa, spravidla jeden z rodičov.
Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá
osoba, dôchodca s príjmami na hranici životného minima, bezvládna osoba a držiteľ
preukazu ZŤP/S a ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom a zdravotne
ťažko postihnutý), ďalej poplatok sa neplatí v prípade, ak majiteľom psa je osamelo
žijúci dôchodca.
Poplatník je povinný podať priznanie k poplatku za psa staršieho ako 6 mesiacov na
Mestský úrad Hurbanovo do 15 dní po jeho nadobudnutí, resp. po dovŕšení veku psa.
Poplatok za psa sa platí jednorazovo najneskôr do 31. 3. bežného roka v
hotovosti do pokladne, resp. na bankový účet mesta.
Sadzba poplatku za psa chovaného:
a)
b)

pri rodinnom dome je 120,- Sk ročne za prvého psa a 180,- Sk ročne za
druhého a každého ďalšieho psa.
v inom chovnom priestore, včítane bytového domu je 240,- Sk ročne za prvého
psa a 360,- Sk ročne za druhého a každého ďalšieho psa.
čl. 5
Poplatok zo vstupného

1.

2.
3.
4.

Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá usporiada burzu, kultúrnu a
zábavnú akciu, ako je tanečná zábava, ľudová veselica, estráda, koncert, diskotéka,
a pod.
Poplatok zo vstupného sa neplatí zo vstupného na športovú akciu a tiež na kultúrnu
akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely, zo
vstupného na divadelné predstavenie (§ 8 ods. 2 zákona SNR č. 544/1990 Zb.) a tiež z
akcií, ktoré usporadúva ZRPŠ a registrované športové kluby a ich výťažok sa použije
v prospech žiakov tej - ktorej školy, resp. na športovú činnosť, za programy
usporiadané pre deti a za programy, ktorých usporiadateľom je Mestské kultúrne
stredisko Hurbanovo.
Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na mestskom úrade
najneskôr 3 dní pred začiatkom akcie.
Usporiadateľ je povinný do 5 dní po uskutočnení akcie predložiť vstupenky na
vyúčtovanie a poplatok zaplatiť na základe platobného výmeru.
Sadzba poplatku je 10 % z vybraného vstupného.
čl. 6
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov

1.

Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa platí z predaja
výrobkov, ktoré majú charakter alkoholických nápojov (liehoviny, destiláty, víno,
pivo a iné nápoje, ktoré v zmysle §1 ods. 2 zákona SNR č. 46/89 Zb. o ochrane pred
alkoholizmom a inými toxikomániami obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta
alkoholu) a tabakových výrobkov.
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2.

3.

4.

Poplatok platí právnická a fyzická osoba vykonávajúca reštauračné, kaviarenské,
ubytovacie alebo iné pohostinské služby, vrátane lahôdok a cukrární, v rámci
ktorých predáva alkoholické nápoje a tabakové výrobky.
Platiteľ poplatku je povinný oznámiť vznik poplatkovej povinnosti v deň prevzatia
rozhodnutia o prevádzkovaní zariadenia a pri zániku poplatkovej povinnosti predložiť
rozhodnutie o zrušení prevádzky najneskôr do 10 dní od jeho obdržania.
Poplatník je povinný:
a)

b)

5.

6.
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viesť oddelene od ostatnej činnosti preukázateľnú evidenciu o nákupe a predaji
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov a na dodacie listy a faktúry
uvádzať aj predajnú cenu,
zabezpečiť, aby mesačná uzávierka – páska z registračnej pokladne obsahovala
sumár nasledovných položiek: pivo, víno, alkohol a tabak.

Sadzba poplatku je 8 % ročne z predajnej ceny týchto výrobkov. Predajnou
cenou je cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ fyzickej a právnickej osobe, ktorá
vykonáva činnosti uvedené v bode 1.
Právnická a fyzická osoba predloží fotokópiu mesačných uzávierok v zmysle bodu
4.b) a evidenciu príjmov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
v rozsahu ako je ďalej uvedené najneskôr do 7. dňa nasledujúceho štvrťroka a
poplatok zaplatí v zmysle platobného výmeru.
Evidencia príjmov z predaja alkohol. nápojov a tabak. výrobkov musí obsahovať :
-

-

-

časové obdobie, za ktoré sa odovzdáva evidencia,
názov tovaru,
inventúrny zoznam zásob k 1. dňu prísl. štvrťroka (v ks aj v predaj. cene),
nákup počas sledovaného obdobia:
názov dodávateľa, číslo faktúry alebo dod. listu,
množstvo prevzatého tovaru,
predaj počas sledovaného obdobia:
predajnú cenu tovarov, množstvo predaného tovaru,
celkovú finančnú hodnotu predaného tovaru,
inventúrny zoznam zásob k posl. dňu príslušného štvrťroka (v ks aj v predaj.
cene).
čl. 7
Poplatok z reklamy

1.

Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu, t.j.
písomný, obrazový, svetelný, zvukový alebo figurálny propagačný oznam
umiestnila, alebo ju uskutočňuje, a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len
jedna z nich.
Poplatok z reklamy sa neplatí:
a.

z reklám propagujúcich výlučne charitatívne a humanitárne akcie vrátane akcií
na ochranu životného prostredia a ochranu prírody,
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b.

c.

2.
3.

z reklám propagujúcich vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo vnútri
objektov a zariadení a na pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým
má fyzická alebo právnická osoba vlastnícke alebo iné práva a vykonáva v
nich činnosť, ktorá je predmetom reklamy,
z reklám politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane (§
10a ods. 2 zákona SNR č. 544/1990 Zb.)

Poplatník je povinný osobne alebo písomne podať priznanie k poplatku z reklamy na
MsÚ Hurbanovo najneskôr 1 deň pred umiestnením reklamy, resp. jej uskutočnenia.
Vyúčtovanie sa predkladá a poplatok sa platí polročne, najneskôr do 15. dňa
nasledujúceho polroka na účet MsÚ Hurbanovo.
Mesto si vyhradzuje právo kontroly :
-

4.
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uzavretej zmluvy medzi fyzickou a právnickou osobou, ktorá reklamu v
prospech tretej osoby uskutočňuje z dôvodu preukázania príjmov z
dohodnutej ceny a odmeny za reklamnú činnosť,
ďalších dokladov, ktoré boli podkladom na vypracovanie vyúčtovania.

Sadzba poplatku z reklamy je:
a)

b)
c)
d)

5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých
plochách, v ostatných prípadoch 5,- Sk za každý aj neúplný m2 plochy
za deň,
5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu,
5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými
bytosťami,
15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu (napr.: figurálnu, zvukovú
a svetelnú).
čl. 8
Poplatok za zábavné hracie prístroje

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov
a automatov na zábavné hry, do ktorých sa na začatie a pokračovanie hry vkladajú
mince alebo bankovky v tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene, pričom prístroj
nevydáva peňažnú výhru, za mince a bankovky sa považujú aj zakúpené žetóny na
účel začatia, resp. pokračovania hry.
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj umiestnila
alebo prevádzkuje.
Poplatník je povinný nahlásiť na MsÚ najneskôr 1 deň pred umiestnením zábavného
hracieho prístroja svoj zámer.
Poplatok sa platí ročne najneskôr do 31. 12. predchádzajúceho roka, platí sa
jednorazovo na základe vydaného platobného výmeru na bankový účet mesta, resp. do
pokladne mesta na mestskom úrade. Zaplatený poplatok v prípade prerušenia
prevádzky, poškodenia zariadenia mesto nevracia.
Sadzba poplatku je: 5.000,- Sk ročne za jeden zábavný hrací prístroj.
Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja v
priestoroch prístupných verejnosti v meste.
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čl. 9
Poplatok za predajné automaty
1.

2.
3.

Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov, ktoré po vložení príslušného
množstva mincí alebo bankoviek v tuzemskej, prípadne zahraničnej mene alebo
platobnej karty, vydajú zákazníkom vybraný tovar.
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo
prevádzkuje.
Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
a)
b)
c)

4.
5.

6.

výlučne lístky hromadnej dopravy,
potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

Poplatník je povinný nahlásiť na MsÚ najneskôr 1 deň pred umiestnením predajného
automatu svoj zámer.
Poplatok sa platí ročne najneskôr do 31. 12. predchádzajúceho roka, platí sa
jednorazovo na základe vydaného platobného výmeru na bankový účet mesta, resp. do
pokladne mesta na mestskom úrade. Zaplatený poplatok v prípade prerušenia
prevádzky, poškodenia zariadenia mesto nevracia.
Sadzba poplatku je:

1.000,- Sk ročne - za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru
najviac 10 druhov tovaru,
2.000,- Sk ročne - za predajný automat s viac ako 10 druhmi,
5.000,- Sk ročne - ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky,
alebo alkoholické nápoje.

7.
Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia predajného automatu na
verejnom priestranstve, na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z
verejného priestranstva v meste.
čl. 10
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov, ktoré vznikli na
území mesta a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území mesta
1.
2.

Predmetom je poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných dopadov, ktoré vznikli na území mesta.
Poplatok platí:
a)
b)

fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v meste trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt,
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká
komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území mesta určenú na podnikanie,
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c)

3.

4.

5.
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fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta a slúžiacej na prechodné
ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový
priestor.

Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v
spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený
vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa mesto. Ak je
vlastníkom štát alebo mesto, je platiteľom správca.
Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie
súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
Základná sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov je stanovená vo výške 306,- Sk/osoba/rok (ďalej len
základná sadzba poplatku).
Sadzba poplatku v jednotlivých prípadoch je stanovená nasledovne:

a)

b)

c)

pri byte slúžiacom na bývanie, ktorý sa nachádza v bytovom dome kde je odvoz
odpadu zabezpečený 1 100 litrovými kontajnermi, na každú osobu prihlásenú na trvalý
alebo prechodný pobyt je sadzba poplatku stanovená ako 0,82 násobok základnej
sadzby poplatku, t. j. 250,- Sk/osoba/rok,
pri nehnuteľnostiach slúžiacich na individuálnu rekreáciu (chata, záhradná chatka) a
na garážovanie osobných automobilov mimo rodinných domov je sadzba poplatku
0,13 násobok základnej sadzby poplatku, t. j. 40,- Sk/rok/nehnuteľnosť.
pri nehnuteľnostiach určených na živnosť a priemysel:
-

d)
e)

f)

6.

do 50 zamestnancov je sadzba poplatku 1,1 násobok základnej sadzby
poplatku, t. j. 336,- Sk/zamestnanca/rok,
od 51 do 100 zamestnancov je sadzba poplatku 0,8 násobok základnej sadzby
poplatku, t. j. 244,- Sk/zamestnanca/rok,
nad 100 zamestnancov je sadzba poplatku 0,6 násobok základnej sadzby
poplatku, t. j. 183,- Sk/zamestnanca/rok,

pri nehnuteľnostiach určených na obchodnú činnosť, drobnú výrobu, a pod. je sadzba
poplatku 1,0 násobok základnej sadzby poplatku, t. j. 306,- Sk/zamestnanca/rok,
pri nehnuteľnostiach, v ktorých je umiestnená prevádzka slúžiaca pre peňažníctvo,
poisťovníctvo, stávkovú činnosť, čerpacie stanice PHM a pod. je sadzba poplatku 1,5
násobok základnej sadzby poplatku, t. j. 459,- Sk/zamestnanca/rok,
pri nehnuteľnostiach slúžiacich ako hotely, motely, penzióny, ubytovne /stále aj
príležitostne/ je sadzba poplatku na l lôžko 0,5 násobok základnej sadzby poplatku, t.
j. 153,- Sk/lôžko/rok a na zamestnanca 1,0 násobok základnej sadzby poplatku, t. j.
306,- Sk/zamestnanca/rok.
Zamestnancom pre účely výrubu poplatku je každá fyzická osoba v pracovnoprávnom
alebo obdobnom pracovnom vzťahu k daňovníkovi (poplatníkovi). Pre výpočet
poplatku je rozhodujúci počet zamestnancov k 1. 1. bežného roka. Zmenu počtu
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zamestnancov k 1. 1. bežného roka je poplatník povinný nahlásiť najneskôr do 10. 1.
bežného roka.
Na území mesta pre fyzické osoby bývajúce v rodinných domov a v bytových
domoch kde je zabezpečený odvoz odpadu v 110 litrových nádobách, ktoré má k
dispozícii každá rodina, ďalej pre fyzické osoby - podnikateľov, je zavedený
množstvový zber komunálnych odpadov.
Poplatok za odvoz je zabezpečený použitím žetónov na zberné nádoby, pričom
poplatok za jeden žetón je 51,- Sk pri 110 litrových nádobách, resp. 118,- Sk pri 1 100
litrových nádobách.
Pri výpočte sa vychádza zo základnej sadzby poplatku, počtu členov rodiny,
resp. počtu zamestnancov a stanovenej ceny žetónu. Poplatok sa uhrádza na základe
predpokladaného množstva odvozov 2-krát ročne. Splatnosť poplatku je do 15 dní odo
dňa doručenia príkazu k úhrade.
Správca dane poskytne zľavu z miestneho poplatku za zber, prepravu a
zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu poplatníkovi:
a.
b.

prechodne sa zdržujúcemu mimo miesta trvalého pobytu (študent, vojak,
pracujúci v zahraničí, resp. v iných regiónoch SR),
dlhodobo sa zdržujúcemu mimo miesta trvalého pobytu (napr. v zahraničí, a
pod.).

Zľava sa poskytne na základe písomnej žiadosti a doloženia originálnych
dokladov dokazujúcich jeho pobyt mimo mesta (potvrdenie o prechodnom pobyte a
návšteve školy, písomné potvrdenie vojenského útvaru s uvedením dĺžky trvania
vojenskej služby, iné originálne doklady preukazujúce pobyt poplatníka mimo mesta) .
9.

Poplatok uvedený v odseku 5 bod a), b), c), d), e) a f) sa vyrubí platobným výmerom,
pričom splatnosť je stanovená v dvoch splátkach. Ak poplatník za odpady preukáže,
že využíva množstvový zber a poplatok uvedený v čl. 2 bod h) VZN platí na základe
príkazu k úhrade žetónov, mesto poplatok uvedený v čl. 2 bod h) nevyrubí platobným
výmerom.
Sadzba poplatku, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku a ďalšie
informácie týkajúce sa uvedeného druhu poplatku platné na rok 2004 budú dojednané
vo forme dodatku k tomuto VZN po schválení nového zákona o odpadoch.
čl. 11
Spoločné ustanovenia

1.
2.

3.
4.

Ak nebudú poplatky zaplatené ( odvedené ) včas, alebo v správnej výške, mesto
zvýši poplatok o 50 % z vypočítanej sumy poplatkov.
Poplatníci sú bez zbytočného odkladu povinní ohlásiť mestskému úradu
skutočnosti a údaje rozhodujúce pre vyrúbenie príslušných poplatkov. Ak si
poplatník nesplní ohlasovaciu povinnosť, môže mu byť opakovane uložená pokuta do
výšky 1.000.000,- Sk (§35, ods. 1 zákona č. 511/92 Zb.).
Poplatky uvedené v čl. 2 bod b), c), d), e), f) a g) mesto vyrubí platobným výmerom.
Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu roka, platí sa poplatok, resp. jeho
splatná časť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, keď vznikla
poplatková povinnosť. Za jednotlivé mesiace do konca kalendárneho roka sa
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platí 1/12 sadzby, pokiaľ týmto nariadením nie je stanovený iný spôsob
vyberania a platenia poplatkov.
Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore.
Na zmiernenie, alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch môže
primátor mesta na základe žiadosti poplatky znížiť, alebo odpustiť.
Výkon správy jednotlivých poplatkov správca poplatku zabezpečuje prostredníctvom
jednotlivých oddelení MsÚ nasledovne:
Finančné oddelenie:
-

poplatok za psa,
poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
poplatok zo vstupného.

Oddelenie výstavby a regionálneho rozvoja:
-

poplatok za užívanie verejného priestranstva,
poplatok z reklamy,
poplatok za zábavné hracie prístroje,
poplatok za predajné automaty,
poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a DSO.
čl. 12
Záverečné ustanovenie

1.

2.

Týmto nariadením sa od 01.01.2004 zrušuje nariadenie mesta o miestnych
poplatkoch č. 27 z roku 1998 schválené uzn. č. 396/1998-MZ dňa 30. 4. 1998 a
dodatok č. 1 k VZN mesta Hurbanovo č. 27 z roku 1998 o miestnych poplatkoch,
ktorý bol schválený na Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove dňa 12. 6. 2003,
uznesením číslo: 105/2003-MZ.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o miestnych poplatkoch bolo
schválené uznesením č. 162/2003-MZ dňa 23.10.2003 a nadobúda účinnosť dňom
01.01.2004, okrem poplatku za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore,
ktoré nadobúda účinnosť 15. novembra 2003.

Ladislav Basternák
primátor mesta

