
 

 

      
 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MESTA 
TRNAVA 

 

    VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 526 

 
 

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. f) 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, vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (ďalej len „poplatok“). 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 

1) Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje: 
a) platiteľa poplatku 
b) sadzby poplatku, 

c) spôsob a lehotu zaplatenia poplatku 
d) podmienky na vrátenie poplatku, alebo jeho pomernej časti, 

e) zníženie alebo odpustenie poplatku. 

2)  Poplatník je definovaný v § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 
 

Čl.2 

Platiteľ poplatku 

1) Poplatok od poplatníka v stanovenej výške môže pre mesto Trnava vyberať 

a za vybraný poplatok bude ručiť platiteľ, ktorým je: 
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 

spoluvlastníkov, alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za 

vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, 
ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo 

obec. 
 

2) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností 
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať 
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jeden z nich. 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 mestu. 

 

3) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie 
priamo poplatník; za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ. 

 

Čl.3 
Sadzby poplatku  

                 
1) Mesto do poplatku zahŕňa: 

a) náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) náklady na činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym 
odpadom, 

c) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek 
komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov, 

d) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods.8 Zákona 
o odpadoch. 

e) náklady na činnosti nakladania s odpadom z čistenia komunikácií 

f) náklady na činnosti nakladania s odpadom z údržby zelene 
g) náklady na činnosti nakladania s odpadom z cintorínov 

 
2) Mesto Trnava  ustanovuje sadzby poplatkov nasledovne: 

 

a) Sadzba poplatku pre rodinný dom ................. 0,08 €/osoba/deň 
                

b) Sadzba poplatku pre bytový dom .................. 0,065 €/osoba/deň  
 
c) Sadzba poplatku pre fyzické osoby staršie  

ako 62 rokov..................................................0,04 €/osoba/deň 
 

d) Základné sadzby pre množstvový zber  zmesového komunálneho 

odpadu  pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené  na 
podnikanie: 

 
 

Objem zbernej 
nádoby/vreca  

( v litroch) 

Frekvencia 
zberu 

Sadzba 
poplatku  

v eurách /liter 

 
120 a 240 

1 x týždenne 

 
0,039 

2 x týždenne 

1 x za 2 týždne       
(iba 120 l vrece) 

 

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 
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1 x za 2 týždne 

1 x mesačne 

 

e) Základná sadzba pre množstvový zber zmesového komunálneho 
odpadu pre fyzické osoby v rodinných domoch (ak v rodinnom dome 
nie je prihlásená žiadna osoba na trvalý alebo prechodný pobyt a 

vlastník rodinného domu má záujem o nádobu) 
 

Objem zbernej 
nádoby 

( v litroch) 

Frekvencia 
vývozu 

Sadzba 
poplatku  

v eurách /liter 

          
120  

 

1x týždenne  
0,020 

 

 

 
f) Základná sadzba pre množstvový zber  zmesového komunálneho 

odpadu  pre školy, školské zariadenia a organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 
................................................... 0,01 €/liter 

 
g) Základná sadzba pre množstvový zber biologicky rozložiteľný 

komunálny odpad (BRKO) pre právnické osoby a fyzické osoby 

oprávnené na podnikanie 
 

 

Objem zbernej 

nádoby 
( v litroch) 

Frekvencia 

vývozu 

Sadzba 

poplatku  
v eurách /liter 

          
240 

 

1x týždenne  
0,020 

 

 
h) Sadzba poplatku  za drobný stavebný odpad bez obsahu 

škodlivín............................................................................. 0,02 €/ 1kg 

3) Sadzba poplatku podľa čl. 3 ods. 2 písm. c) bude použitá na základe 
žiadosti v aktuálnom zdaňovacom období v prípade, ak žiadosť bola 
doručená do 31. januára aktuálneho zdaňovacieho obdobia. V prípade, 

ak vznikne nárok na uvedenú sadzbu v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
bude sadzba použitá až v nasledujúcom zdaňovacom období.  

4) Sadzba poplatku podľa čl. 3 ods. 2 písm. d) „1 x za 2 týždne (iba 120 l 

vrece)“  bude použitá na základe písomnej žiadosti právnickej osoby, 
alebo fyzickej osoby oprávnenej podnikať, ktorá neprodukuje žiadny iný 
odpad okrem komunálneho a nemá viac ako 3 zamestnancov (vrátane 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie) 
a doloženého potvrdenia o počte zamestnancov zo Sociálnej poisťovne.  
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Čl. 4 
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku  

 
1) Poplatok mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie 

obdobie, ktorým je     kalendárny rok.  

2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
mesto vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom 
vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho 

obdobia. 

3) Mesto určuje pri množstvovom zbere poplatok v zmysle § 79 ods.1. 
zákona ako súčin základnej sadzby poplatku , počtu zberov  za rok a 

objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník uvedený v § 77  ods. 2 písm. a/, 
b/, c/, zákona užíva v súlade so zavedeným systémom zberu 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov  

4) Mesto môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú 
splatné v lehotách určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje 

poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím 
mesta určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti 
prvej splátky. 

5) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nastanú skutočnosti, ktoré majú 
vplyv na výšku vyrubeného poplatku Mesto vyhotoví rozhodnutie o zmene 
výšky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

6) Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným 

vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave, poštovou poukážkou 
alebo hotovostnou platbou v pokladnici Mestského úradu  v Trnave (do 
300 €) na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí. 

7) 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 (platobnou 
kartou, smart hodinkami, mobilným telefónom). 

Čl. 5     

          Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 
 
1) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe 

písomnej žiadosti, ak mu v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla 
povinnosť platiť poplatok a preukáže splnenie podmienok na vrátenie 

poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených podľa tohto Všeobecne 
záväzného nariadenia. 

2) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa 
§ 80 ods.2  zákona  č. 582/2004 Z. z. - musí zaniknúť dôvod 

spoplatnenia (napríklad: zrušenie trvalého resp. prechodného  pobytu,  
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zánik   práva  užívania  nehnuteľnosti,  zrušenie  prevádzky  a  

podobne). 
b) poplatník nesmie byť dlžníkom Mesta Trnava. 

 
Čl. 6 

          Zníženie alebo odpustenie poplatku 

 
1) Mesto ustanovuje zníženie poplatku o 60 % pre  fyzické osoby v hmotnej 

núdzi, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne 

fyzické osoby. 

2) Poplatník si uplatní nárok na zníženie poplatku podaním žiadosti 
o zmenu údajov mestu na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát 

vzniká nárok na zníženie poplatku, a to najneskôr v lehote do 31. januára 
príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie 

obdobie zaniká a zníženie sa uplatní v nasledujúcom zdaňovacom období. 

3) Poplatník  je povinný predložiť mestu hodnoverný doklad, preukazujúci 
dôvod zníženia poplatku (napr. potvrdenie o výške príjmov všetkých 

členov žijúcich v spoločnej domácnosti, preukaz ŤZP a ŤZPS, rozhodnutie 
o bezvládnosti). 

4) Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za 

ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období 
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Trnava. Takýmito 

podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých 
jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka 
mimo mesta Trnava. 

5) Doklady preukazujúce nárok na uplatnenie odpustenia poplatku: 
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo 

trestu poplatníka 
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti 

pobytovou formou o umiestnení poplatníka 

c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou 
formou o umiestnení poplatníka 

d) potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že 

poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo územia mesta 
Trnava s potvrdením o ubytovaní mimo mesta Trnava a dokladom 

o zaplatení miestnych daní  
e) potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že 

poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí (so 

súhlasom správcu môže byť aj pracovná zmluva uzatvorená 
v aktuálnom zdaňovacom období) alebo 

f) potvrdenie o činnosti alebo práci vykonávanej na základe 

živnostenského oprávnenia v zahraničí vrátane dokladu o ubytovaní 
v zahraničí a potvrdenia, že tam platí miestne dane alebo 

g) potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo 
h) potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka na území 

iného štátu 
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6) Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na odpustenie poplatku 
predložením dokladov uvedených v čl. 6 ods. 2 za každé zdaňovacie 

obdobie zvlášť. 

7) Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na 
uplatnenie odpustenia. 

8) Poplatník k dokladu v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka doloží 
jeho preklad.  

 
Čl. 7 

Prechodné ustanovenia 
 

Daňové konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa dokončí 

podľa doterajších predpisov. Vznik a zánik daňovej povinnosti s tým spojené 
vzniknuté do nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa 
doterajších predpisov. 

 
Čl. 8 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Týmto   VZN   sa   zrušuje  VZN  č. 455   o  miestnom  poplatku   za   

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 504. 
 

 
Čl.9 

Záverečné ustanovenia 

 
Sadzby jednotlivých poplatkov sú v súlade s minimálnou a maximálnou 
výškou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, ktorá sa  odvíja od platného zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 
 

          Čl.10 

          Účinnosť 
 

 Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020. 
 
 

 
           JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
       primátor mesta Trnava 

                    v.r. 
 

 

 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom  mesta Trnava dňa 22.10.2019 

Vyvesené dňa 25.10.2019 

Zvesené dňa 8.11.2019 


