Mestské zastupiteľstvo v Gabčíkove na základe § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. d),g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o mestskom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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 s použitím zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien
a doplnkov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Gabčíkovo o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
č. 674/6/2017
§ 1 Predmet úpravy
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len VZN ) sa ustanovuje poplatok za
komunálne odpady okrem elektro-odpadov, použitých batérií a akumulátorov, pochádzajúcich
od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné
stavebné odpady na celom území mesta Gabčíkovo na rok 2018.
2) Toto VZN podrobnejšie upravuje sadzbu poplatku, určenie poplatku, ohlasovaciu povinnosť,
spôsob platenia poplatku, úľavy a podmienky oslobodenia od poplatku, označuje poplatníka a
určuje ďalšie náležitosti vyberania miestneho poplatku.
3) Správcom miestneho poplatku je mesto Gabčíkovo.

§ 2 Predmet poplatku
1) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektro-odpadov, použitých batérií a
akumulátorov, pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Gabčíkovo.
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; za účelom podnikania rozumie, že poplatok platí iba z
dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
d)
3) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí:
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 mesto.
4) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) 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 mesta.
5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a
povinnosť zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
6) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.
7) Zberné nádoby zabezpečí Technické služby Gabčíkovo ale náklady na zbernú nádobu na
zmesový komunálny odpad hradí občan.
8) V priebehu roka fyzické osoby môžu odovzdať drobný stavebný odpad bez škodlivín v
množstve do 100 kg do zberného dvora. Prepravu zabezpečia Technické služby Gabčíkovo
kontajnermi s objemom 5 m3.

§ 3 Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku je :
- 0,0410 € za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby uvedené v § 2 ods. 2 písm. a) tohto
VZN
- pre osoby uvedené v § 2 ods.2 písm. b) a c) sadzba poplatku je uvedená v prílohe č. 1 tohto
VZN
- za drobný stavebný odpad bez škodlivín je 0,050 €/ 1kg.

§ 4 Určenie poplatku

1) V meste Gabčíkovo nie je zavedený množstvový zber, preto poplatok sa určí na zdaňovacie
obdobie na jeden kalendárny rok:
a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa § 2 odsek 2, písm. a) VZN v meste trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. b) alebo
písm. c) tohto VZN.
2) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období sa určí ako súčet
a)
priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet
osôb, ktoré majú v meste aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom
ustanoveným mestom, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1, a
b)
priemerného počtu osôb alebo miest podľa § 79 odseku 3 písm. b) citovaného zákona, ktorý
hovorí: „priemerného počtu“:
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v
rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej
sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tomto meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v meste
poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby.
3) Koeficient pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom
období je stanovený vo výške hodnoty „ 1,00 “.
4) Poplatok za zber drobného stavebného odpadu bez škodlivín sa vypočíta ako súčin koeficienta
určeného na 1 kg drobného stavebného odpadu bez škodlivín a množstva odovzdaného
drobného stavebného odpadu v kilogramoch. Poplatok je možné uhradiť v hotovosti na zbernom
dvore alebo v kancelárii Technických služieb Gabčíkovo.

§ 5 Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a :
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods.
2 písm. b) alebo písm. c) zákona , názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného
mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona , predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto
nastali.

§ 6 Vyrubenie poplatku a splatnosť

(1)
Poplatok mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatník
preukáže, že využíva množstvový zber, mesto poplatok nevyrubí rozhodnutím.
(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)
Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, mesto vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(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)
Odvoz TKO bude zabezpečený dvojtýždenne. Uskladnenie TKO sa uskutočňuje na skládke
TKO v katastri obce Ohrady.

§ 7 Určenie poplatku podľa pomôcok
(1)
Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa §
80, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2)
Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1,
správca dane určí poplatok podľa pomôcok.
(3)
Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia
určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4)
Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis
(§ 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene o doplnení niektorých
zákonov).

§ 8 Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1)
Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku, alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení (§ 6 zákona
SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) .
(2)
Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mesta preukáže
splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré
mesto určilo všeobecne záväzným nariadením (§ 6 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov), že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava
alebo sa nezdržiaval na území mesta.
(3)
Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 9 Splnomocňovacie ustanovenia
1) Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú osobitné predpisy. Správu poplatku na svojom
území vykonáva Mesto Gabčíkovo.
2) Mesto Gabčíkovo, ktoré poplatok spravuje, poplatok odpustí za obdobie, za ktoré mestu
preukáže na základe podkladov:
a) že sa v určenom období viac ako 90 dní zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí
b) svoju neprítomnosť v meste z dôvodu výkonu služby u ozbrojených silách.
Dokladom na odpustenie poplatku podľa bodu a) je písomná žiadosť poplatníka, doručeného
správcovi poplatkov do 30 kalendárnych dní po obdržaní rozhodnutia a potvrdenie od
zamestnávateľa, pracovné povolenie, pracovná zmluva, povolenie o pobyte na území iného
štátu.
Mesto na zmiernenie tvrdosti zákona môže poplatok odpustiť, ak sa jedná o študenta, ktorý
študuje mimo mesta a je ubytovaný v mieste, kde sa škola nachádza. Podmienkou odpustenia
je predloženie potvrdenia o návšteve školy a potvrdenia o prechodnom ubytovaní správcovi
poplatku do jedného mesiaca od začatia školského roka alebo semestra.
Poplatok môže znížiť aj osobám, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba
staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo
prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.
3) Poplatník platí poplatok správcovi poplatku týmto spôsobom:
a)
v hotovosti do pokladne Mestského úradu Gabčíkovo v kancelárii TS
b)
odvodom na účet mesta Gabčíkovo č.IBAN:SK4352000000000008364562
vedeného v OTP Banke Slovensko a.s.

§ 10 Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený : 23.10.2017
- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 23.10.2017
- zvesený z úradnej tabule dňa 30.11.2017
(2) Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 02.11.2017
(3) Doručené pripomienky (počet): 0
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
v Gabčíkove dňa 29.11.2017, pod. č.: 674/6/2017
(5) Schválené VZN č. 674/6/2017 bolo:
- vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30.11.2017
- zvesené z úradnej tabule dňa: ..........................
(6) Toto VZN č. 674/6/2017 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.

§11 Zrušovacie ustanovenie
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie mesta č. 6/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

V Gabčíkove, dňa 30.11.2017

PhDr. Iván Fenes LL.M,MBA
primátor mesta

Príloha č.1
- sadzba poplatku pre osoby uvedené v § 2 ods.2 písm. b) a c) tohto VZN

Príloha č. 1 VZN č. 674/6/2017

Sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre poplatníkov uvedených v §2 ods.2 písm. b) a c)
VZN č. 674/6/2017
Sadza poplatku za
Výpočet
jeden kalendárny deň
súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a
sadzba poplatku
v€
ukazovateľa dennej produkcie s koeficientom
za kg

Poplatník

Inštitúcie, úrady, banky, akciové spoločnosti, spoločnosť s ručením
obmedzeným, PO s počtom zamestnancov nad 10

PO, FO s počtom zamestnancov do 10
___________________________________________________________
Ubytovacie služby, reštauračné, kaviarenské a pohostinské služby

Školy

0,0700

0.0700 × 365 × [(priem.počet zam. × 1,00) + priem.počet ubytovaných resp.
priem.počet na sedenie]

0,0550
_________________
0,0135

0,055 x 365 x(priem.počet zam. X 1,00) + priem.početubytovaných resp.
priem. počet na sedenie)
______________________________________________________________
0,0135× 365 × [(priem.počet zam. × 1,00) + priem.počet ubytovaných resp.
priem.počet na sedenie]

0,0410

0,0410 × 365 × [(priem.počet zam. × 1,00) + priem.počet ubytovaných resp.
priem.počet na sedenie]

Drobný stavebný odpad

0,050

Zariadenie pre seniorov, materské školy

kontajner

Zvesené:
Vyvesené:30.11.2017
Gabčíkovo, dňa: 30.11.2017

PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA
primátor mesta
podpis a pečiatka

