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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA 

TRNAVA 

 

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 558 
o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa 

článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa 
ods. 3 písm. c) a písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a podľa § 77 a nasl.  zákona 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.“), vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 
 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje: 

a) ustanovenie platiteľa poplatku 

b) sadzby poplatku 
c) spôsob a lehotu zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere 
d) podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

e) podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré 
má poplatník predložiť na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku. 

 
 

Čl.2 

Ustanovenie platiteľa poplatku 
Mesto Trnava (ďalej len „Mesto“) ustanovuje, že poplatok od poplatníka 

v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ podľa § 
77 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z.. 
 

 
Čl.3 

Sadzby poplatku  

1. Mesto ustanovuje sadzby poplatkov nasledovne: 
 

a) sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň (pre ktoré nie je 
zavedený množstvový zber)....................................................0,08 € 
 

b) sadzba poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu: 
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Objem zbernej 
nádoby/vreca  

(v litroch) 

Frekvencia 
odvozu 

Sadzba 
poplatku  

v eurách /liter 

 
120 

1 x týždenne 

 
0,039 

2 x týždenne 

1 x za 2 týždne 

1 x za 2 týždne 

(iba 120 l vrece) 

 
240 

1 x týždenne 
 

0,039 
2 x týždenne 

1 x za 2 týždne 

 
1100 

 

1 x týždenne 
 

0,027 
 

2 x týždenne 

3 x týždenne 

1 x za 2 týždne 

VKK 5000 

1 x týždenne 

0,035 
2 x týždenne 

1 x za 2 týždne 

1 x mesačne 

 

c) sadzba poplatku pre množstvový zber biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu (BRKO) pre fyzické osoby so zbernou nádobou 

pre BRKO 
 

Objem zbernej 

nádoby 
(v litroch) 

Frekvencia 
odvozu 

(max.) 

Sadzba 
poplatku 

v eurách / liter 

 

240 
 

 

36 vývozov ročne 
 

 

0,006 
 

 
 

 
d) sadzba poplatku pre množstvový zber biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu (BRKO) pre právnické osoby a fyzické osoby 

oprávnené na podnikanie so zbernou nádobou pre BRKO 
 

Objem zbernej 
nádoby 

(v litroch) 

Frekvencia 
odvozu 

(max.) 

Sadzba poplatku 
v eurách / liter 

 
240 

 

 
40 vývozov ročne 

 
0,020 

 

 

e) sadzba poplatku  za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 
.......................................................................................... 0,02 €/ 1kg  
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2. Sadzba poplatku podľa čl. 3 ods. 1 písm. b) pre objem zbernej nádoby „120 l“ 
a „240 l“ pre frekvenciu odvozu „1 x za 2 týždne“ sa uplatní výlučne v prípade 

záujmu o pridelenie zbernej nádoby a odvoz odpadu na základe žiadosti 
fyzickej osoby – vlastníka rodinného domu (§43b ods. 3 zákona č. 50/1976 

Zb.), pri ktorom zbernom mieste tejto osobe nevzniká iná poplatková povinnosť 
podľa zákona č. 582/2004 Z. z.. 

3. Sadzba poplatku podľa čl. 3 ods. 1 písm. b) pre objem 120 l a frekvenciu 

odvozu „1 x za 2 týždne (iba 120 l vrece)“ sa uplatní výlučne v prípade žiadosti 
poplatníka, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na 
podnikanie s prevahou poskytovania administratívnych služieb (§25 zákona 

č. 455/1991 Zb.), pri ktorom zbernom mieste produkuje výlučne komunálny 
odpad a preukázateľne nemá viac ako 3 zamestnancov podľa potvrdenia o 

počte zamestnancov zo Sociálnej poisťovne. 
4. Sadzba poplatku podľa čl. 3 ods. 1 písm. c) sa uplatní výlučne v prípade 

záujmu o pridelenie zbernej nádoby a odvoz BRKO na základe žiadosti fyzickej 

osoby – vlastníka rodinného domu (§43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.), pri 
ktorom zbernom mieste tejto osobe nevzniká iná poplatková povinnosť podľa 
zákona č. 582/2004 Z. z.. 

5. Sadzba poplatku podľa čl. 3 ods. 1 písm. d) sa uplatní výlučne v prípade 
záujmu o pridelenie zbernej nádoby a odvoz BRKO na základe žiadosti 

poplatníka, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na 
podnikanie. 

 

 
Čl. 4 

Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere 
1. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov poplatníka 

bezhotovostným prevodom, hotovostným vkladom na účet správcu dane 

v peňažnom ústave, v hotovosti poštovým poukazom alebo pri poplatku do 
300 € v hotovosti do pokladne Mestského úradu  v Trnave. 

2. Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí priamo pri odovzdaní drobného 

stavebného odpadu na skládke komunálneho odpadu na Zavarskej ceste 
v hotovosti alebo bezhotovostnou platbou. 

 
 
 

Čl. 5 
Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ktorý si splní 
oznamovaciu povinnosť o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods. 2 zákona 

č. 582/2004 Z.z., nemá voči mestu nedoplatok na poplatku a súčasne preukáže 
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti nasledovne: 

a) v prípade poplatkovej povinnosti podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 

582/2004 Z.z. dokladom o zrušení trvalého pobytu alebo prechodného 
pobytu, alebo dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť uvedenú v § 

77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. 
b) v prípade poplatkovej povinnosti podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona 

č. 582/2004 Z.z. dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť uvedenú v 

§ 77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona č. 582/2004 Z.z.. 
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Čl. 6 
Zníženie alebo odpustenie poplatku 

1. Mesto ustanovuje zníženie poplatku o 60 % 
a) pre fyzické osoby v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu fyzickej osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a pre 
prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby 

b) poplatník podľa písm. a) je povinný na preukázanie dôvodu zníženia 
predložiť mestu doklad vydaný osobou príslušnou na jeho vydanie podľa 
osobitného predpisu 

c) poplatník podľa písm. a) si uplatní nárok na zníženie poplatku najneskôr 
do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia, na ktoré mu prvýkrát 

vzniká nárok na zníženie poplatku alebo do 30 dní od vzniku poplatkovej 
povinnosti, inak nárok na zníženie poplatku za príslušné zdaňovacie 
obdobie zaniká. 

2. Mesto ustanovuje zníženie poplatku o 50 % pre fyzické osoby staršie ako 62 
rokov. Poplatník si uplatní nárok na zníženie poplatku na základe žiadosti 
najneskôr do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade, ak 

vznikne nárok na uvedené zníženie poplatku v priebehu zdaňovacieho 
obdobia, bude zníženie uplatnené až v nasledujúcom zdaňovacom období. 

3. Mesto odpustí poplatok 
a) poplatníkovi na základe žiadosti za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, 

že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval 

na území mesta Trnava 
b) dokladmi preukazujúce nárok na uplatnenie odpustenia poplatku na 

preukázateľne určený počet dní odpustenia poplatku sú: 
1) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo 

trestu poplatníka 

2) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti 
pobytovou formou o umiestnení poplatníka 

3) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou 

formou o umiestnení poplatníka 
4) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru alebo výkone 

práce poplatníka mimo územia mesta na území Slovenskej republiky 
spolu s potvrdením o pobyte vyhotoveným ubytovacím zariadením 
alebo dokladom preukazujúcim iný spôsob ubytovania v mieste 

výkonu práce 
5) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru alebo výkone 

práce poplatníka mimo územia mesta v zahraničí alebo potvrdenie 
o činnosti alebo práci vykonávanej poplatníkom na základe 
živnostenského oprávnenia v zahraničí, vrátane dokladu o ubytovaní 

v zahraničí 
6) potvrdenie agentúry, ktorá poplatníkovi sprostredkovala prácu 

v zahraničí 

7) potvrdenie vecne a miestne príslušného úradu o pobyte poplatníka na 
území iného štátu 

8) potvrdenie o návšteve školy a štúdiu v zahraničí za príslušné 
zdaňovacie obdobie ako doklad preukazujúci status žiaka alebo 
študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej 

republiky. 
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4. Zníženie poplatku podľa čl. 6 ods. 2 sa uplatní výlučne pri poplatníkovi, 
u ktorého je sadzba poplatku určená podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) tohto VZN. 

Poplatník-fyzická osoba v hmotnej núdzi musí preukázať splnenie podmienok 
na zníženie poplatku podľa čl. 6 ods. 1 predložením dokladov za každé 

zdaňovacie obdobie samostatne. Poplatník musí preukázať splnenie 
podmienok pri odpustení poplatku podľa čl. 6 ods. 3 predložením dokladov za 
každé zdaňovacie obdobie samostatne. 

 
5. V prípade, že podklady vyžadované podľa tohto článku VZN nie sú v 

slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k ním priložiť aj preklad. 

Podklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 
 

 
Čl. 7 

Spoločné ustanovenia 

Poplatkové konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa dokončí 
podľa doterajších predpisov. 
 

 
Čl. 8 

Zrušovacie ustanovenie 
Týmto VZN sa ruší: 

- VZN č. 526 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 
- VZN č. 532, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 526 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 

Čl.9 
Účinnosť 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021. 

 
 

 
 

JUDr. Peter Bročka, LL.M. v. r. 

primátor mesta 
 

 
 
 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 08.12.2020  

Vyvesené dňa 10.12.2020 

Zvesené dňa 24.12.2020 

 

 


