Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 14/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo: 14/2020

V Piešťanoch, dňa 11.12.2020

Mesto Piešťany na základe splnomocnenia podľa § 83 ako aj v spojitosti s ust. § 77 - § 83
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 14/2020 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v súlade s § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. d), e),
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov ustanovuje od 1. januára 2021 miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s § 83 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje sadzbu poplatku, náležitosti platenia
poplatku a podmienky na odpustenie poplatku.

§2
Sadzby poplatku
(1) Sadzba poplatku je stanovená pre poplatníka fyzickú osobu, 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
je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako
na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha je 0,1095 €
za osobu a kalendárny deň.
(2) Sadzba poplatku je stanovená vo výške 0,020 €/l pre poplatníka :
a) právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
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b)

podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na účel podnikania .
Osoby uvedené v písm. a) alebo b) tohto odseku sú povinné drobné stavebné odpady
bez obsahu škodlivín odovzdávať fyzickým/právnickým osobám oprávneným na ich
znehodnocovanie alebo zneškodňovanie.

(3) Sadzba poplatku pre poplatníka fyzickú osobu je 0,050 eur /kg drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín uložených v prevádzke Zberného dvora Piešťany.
§3
Určenie poplatku
(1) Poplatok pre fyzickú osobu, sa určí ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych
dní v zdaňovacom období, počas ktorých má v meste poplatník trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju užívať.
(2) Poplatok za množstvový zber sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Množstvový zber sa
rozčleňuje na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
§4
Spôsob, forma, splatnosť a miesto zaplatenia poplatku
(1) Poplatok sa môže platiť:
a) bezhotovostným prevodom na účet mesta uvedený v rozhodnutí
b) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet mesta
c) v hotovosti pri platbách do 300 eur do pokladne mesta
d) v hotovosti v prevádzke Zberného dvora mesta Piešťany, a to okamžite po
odvážení odovzdaného množstva
(2) Správca poplatku Mesto Piešťany (ďalej len „správca poplatku“) vyrubí poplatok pre
poplatníka fyzickú a právnickú osobu každoročne rozhodnutím na príslušné
zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný v lehote alebo splátkach
určených správcom dane v rozhodnutí. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol
rozhodnutím správcu dane určený v splátkach, zaplatiť aj naraz, najneskôr v lehote
splatnosti prvej splátky.
§5
Podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
(1) Správca vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe žiadosti, ak
mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
(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, zánik práva užívania
nehnuteľností, zrušenie prevádzky a podobne),
b) splnenie podmienky určené v § 6 tohto VZN,
c) poplatník nesmie byť dlžníkom mesta Piešťany.
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(3) Lehota vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti je do 60 dní odo dňa doručenia
žiadosti o jeho vrátenie a preukázania splnenia podmienok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti.
§6
Podmienky a podklady na odpustenie alebo zníženie poplatku
(1) Správca poplatku na základe žiadosti poplatok odpustí alebo zníži za preukázaný
počet dní, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže, na základe podkladov, že
viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval alebo nezdržiava na území
mesta Piešťany. Takýmito podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné
doklady, z ktorých jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu
poplatníka mimo mesta Piešťany v danom zdaňovacom období a to:
- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
- potvrdenie resocializačného zariadenia, reedukačného centra, liečebno –
výchovného sanatória, atď. pobytovou formou,
- študent alebo žiak, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej
republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie
poplatku poskytne poplatník mestu údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné
číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta spolu s dokladmi
o ubytovaní (zmluva o ubytovaní, nájomná zmluva .....)
- doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta, potvrdenie o návšteve školy,
len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky,
- potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré
obsahuje údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,
- aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného
pomeru v danom zdaňovacom období (nie pracovná zmluva),
- pracovná zmluva pri sezónnych prácach v zahraničí,
- potvrdenie zamestnávateľa zo Slovenskej republiky o výkone práce
v zahraničí,
- potvrdenie o pobyte v zahraničí a potvrdenie o úhrade miestnej dane za
odpad,
- aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku vystavené v inej obci, resp.
správcovskou spoločnosťou, kópia nájomnej zmluvy, kde sa v skutočnosti
zdržiava alebo potvrdenie o ubytovaní v služobných ubytovniach
(2) V prípade, že podklad nie je vystavený v slovenskom alebo v českom jazyku,
poplatník predloží aj voľný preklad príslušného podkladu (nemusí byť úradný).
(3) Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
(4) Potvrdenia, resp. podklady, ktoré sú potrebné na zníženie alebo odpustenie
poplatku, je potrebné predložiť správcovi poplatku najneskôr do 90 dní po
skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku zaniká. Lehota 90 dní na zníženie alebo odpustenie poplatku začína
plynúť 01.01. zdaňovacieho obdobia po skončení zdaňovacieho obdobia,
v ktorom poplatníkovi vznikol nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku
a končí uplynutím 90 dní.
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§7
Záverečné ustanovenie
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Piešťany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Piešťany č. 17/2019.
§8
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany
dňa 10.12.2020 uznesením MsZ č.149/2020 a nadobúda účinnosť 01.01.2021.

Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany
v. r.
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