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Mesto Sliač v zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sliač 

č.09/2019 

o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

(ďalej aj len ako „VZN“). 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 
 Toto VZN  ustanovuje sadzbu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

(ďalej aj len ako „poplatok“), v nadväznosti na zavedený zber odpadu, určuje spôsob vyrubenia a 

platenia poplatku, stanovuje podmienky pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku . 

Článok 2 

Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

 
1. Poplatok sa platí za: 

 

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, 

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa §59 ods. 8 zákona č 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2. Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

 

a) fyzická  osoba,  ktorá  má   v  obci  trvalý  pobyt alebo prechodný  pobyt  alebo ktorá je  na 

území  obce 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  obce  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  obce na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania. 
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3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods.2 a zaniká 

dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne 

 

4. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt  a prechodný   pobyt, poplatok  

platí iba  z dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v 

obci  trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt a súčasne  je oprávnená užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť  na iný  účel ako  na podnikanie,  poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu 

alebo prechodného pobytu. 

 

5. Poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  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;  ak 

nedošlo  k určeniu  zástupcu alebo správcu, obec  určí spomedzi vlastníkov  alebo 

spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej  len 

"platiteľ").  

 

6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie    priamo  poplatník, 

za  odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ. 

 

7. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti 

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. Pri striedavej starostlivosti rodičov po rozvode sa 

poplatok za dieťa vyrubí obidvom rodičom rovnakým dielom (ak nebolo súdom určené inak). 

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. 

 

Článok 3 

Určenie poplatku 

 

 
1. Výška poplatku sa určuje: 

 

a) u poplatníka podľa článku 2 ods. 2 písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych 

dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať tento poplatník v meste trvalý alebo 

prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, 

b) u poplatníka podľa článku 2 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), uplatňujúceho množstvový zber 

zmesového komunálneho odpadu, ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej 

nádoby (zberných nádob), ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu 

zmesového komunálneho odpadu, 

c) u poplatníka podľa čl. 2 ods. 2 písm. a), písm. b) a písm. c), uplatňujúceho množstvový zber 

drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín ako súčin sadzby poplatku a celkovej 

hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu. 
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Článok 4 

Sadzba poplatku 

Sadzba poplatku je pre konkrétneho poplatníka uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN a táto príloha je 

jeho neoddeliteľnou súčasťou.  

 

Článok 5 

Spôsob, lehota  a miesto zaplatenia poplatku  

 
1. Poplatok určený podľa článku 3 ods.1 písm. a) a písm. b) mesto vyrubuje každoročne 

rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

 

2. Počas zdaňovacieho obdobia správca dane upraví poplatok rozhodnutím na základe 

oznamovacej povinnosti v zmysle zákona. 

 

3. Pre poplatníka uvedeného v článku 2 ods. 2 písm. b) a c) v prípade nevhodnej veľkosti nádoby 

(odpad uložený mimo nádob sa nebude vyvážať) sa môže táto počas roka zameniť za väčšiu 

alebo menšiu a dodatočným rozhodnutím bude pôvodne vyrubené množstvo odpadu upravené 

od dátumu zmeny. 

 

4. Vyrubený poplatok je splatný v lehote alebo v splátkach určených správcom dane v rozhodnutí. 

 

5. Poplatok vyrubený rozhodnutím sa platí bezhotovostným prevodom alebo hotovostným 

vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni mestského úradu 

na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí. 

 

6. Poplatok určený podľa článku 3 ods. 1 písm. c) uhradí poplatník v hotovosti za skutočne 

odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu poverenému zamestnancovi správcu dane 

na vrátnici hospodárskeho dvora Mesta Sliač na ul. ČSA č. 963 a následne mu bude vydaný 

príjmový pokladničný doklad. 

 

Článok 6 

Vrátenie poplatku  

 

 
1. Správca poplatku  vráti poplatok, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla    

povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe podania písomnej 

žiadosti v zmysle zákona. 

 

2. Podmienkou na vrátenie poplatku je zánik poplatkovej povinnosti najmä z dôvodu zrušenia 

trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta, zánik práva užívania nehnuteľnosti, úmrtie 

poplatníka, zrušenie prevádzky na území mesta. Zánik poplatkovej povinnosti je poplatník 

povinný preukázať príslušnými dokladmi - doklad o zrušení pobytu v meste, doklad o zániku 

užívania nehnuteľnosti, doklad o zániku prevádzky v meste. 

 

3. Vzniknutý preplatok bude poplatníkovi vrátený na základe písomnej žiadosti do 30 dní  odo  

dňa jej doručenia prevodom na účet, alebo v hotovosti v pokladni MsÚ Sliač. 

 

 

 

4. V prípade, že má poplatník daňové nedoplatky na ostatných miestnych daniach, mesto pri 
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vrátení poplatku bude postupovať podľa § 98a zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších 

predpisov.  

 

Článok 7 

      Odpustenie a zníženie poplatku 

 
1. Správca poplatku na základe písomnej žiadosti zníži poplatok o 50%  za obdobie, za ktoré 

poplatník predloží hodnoverné doklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava 

alebo nezdržiaval na území mesta Sliač;  
a) študentom  dennej formy štúdia na VŠ a SŠ študujúcim v SR mimo trvalého bydliska 

s výnimkou študentov denne dochádzajúcich,  študenti študujúci do vzdialenosti do 60 km 

od miesta svojho trvalého pobytu musia predložiť  potvrdením o ubytovaní; 

               

b) občanom pracujúcim v SR vysielaným do zahraničia v rôznych intervaloch  (napr. vodiči    

kamiónov) a občanom pracujúcim v zahraničí v intervaloch    (napr.  opatrovateľky), nárok 

na odpustenie alikvotnej časti poplatku je potrebné každoročne preukázať potvrdením od 

zamestnávateľa, alebo iným hodnoverným dokladom, že sa v priebehu príslušného obdobia 

dlhodobo zdržiavajú alebo zdržiavajú v zahraničí;  

 

c) občanom, ktorí sa zdržiavajú mimo územia mesta z dôvodu výkonu  zamestnania   v inej 

obci, Nárok na odpustenie alikvotnej časti poplatku je potrebné každoročne preukázať 

dokladom, ktorým je potvrdenie zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní 

v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia mesta 

(pracovnú zmluvu len v prípade ak bola uzatvorená v období za ktoré  poplatník požaduje 

odpustenie poplatku). 
 

2. Správca poplatku na základe písomnej žiadosti   odpustí    poplatok  za obdobie, za ktoré 

poplatník predloží hodnoverné doklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava 

alebo nezdržiaval na území mesta Sliač, 

a) študentom študujúcim v zahraničí za celý školský rok (t.j. 10 mesiacov), ak   predložia 

správcovi poplatku potvrdenie o štúdiu v zahraničí, 

b) občanom pracujúcim v SR mimo trvalého bydliska, ak predložia správcovi poplatku 

nasledovné doklady – potvrdenie o ubytovaní, resp. nájomnú zmluvu, a zároveň doklad 

o zaplatení poplatku za komunálny odpad, ak poplatok  nie je zahrnutý písomne v nájomnom 

alebo ubytovacom poplatku, 

c) občanom pracujúcim alebo trvale sa zdržiavajúcim v zahraničí, ak predložia pracovné 

povolenie alebo povolenie k pobytu alebo víza alebo potvrdenie od zamestnávateľa, prípadne 

agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,  doklad o pobyte v zahraničí (nájomnú 

zmluvu uzatvorenú na obdobie v ktorom požaduje opustenie poplatku)  alebo potvrdenie 

o úhrade dane z príjmov zahraničí, pracovnú zmluvu len v prípade ak bola uzatvorená 

v období za ktoré  poplatník požaduje odpustenie poplatku, alebo iný hodnoverný doklad 

ktorý preukazuje jeho pobyt v zahraničí v danom zdaňovacom období, alebo iný hodnoverný 

doklad preukazujúci, že sa v priebehu príslušného obdobia dlhodobo zdržiavajú alebo 

zdržiavali v zahraničí, 

 

 

 

 

d) občanom prihláseným k trvalému pobytu v meste Sliač, ktorí sú prechodne prihlásení 

a trvalo bývajúci v inej obci, ktorej platia poplatok za komunálny odpad, ak predložia 

správcovi poplatku doklady preukazujúce prechodný pobyt v inej obci ( napr. potvrdenie 
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o prechodnom pobyte, potvrdenie obce o trvalom zdržiavaní sa na území tejto obce) 

a zároveň doklad o zaplatení poplatku  za komunálny odpad v tejto obci. Odpustenie 

poplatku sa nevzťahuje na dočasné pobyty v rekreačných chatách, resp. v rodinných 

domoch, kde poplatník platí príslušnej obci poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a nie 

z titulu trvalého bývania v obci, 

 

e) občanom umiestneným v nápravno-výchovnom zariadení vo výkone väzby alebo trestu, 

alebo umiestneným v zariadení poskytujúcom sociálnu starostlivosť pobytovou formou, 

alebo umiestneným v reedukačnom zariadení alebo detskom domove, alebo dlhodobo 

hospitalizovaným v liečebni. Nárok na odpustenie poplatku je potrebné každoročne 

preukázať dokladom, ktorým je potvrdenie o umiestnení vo vyššie uvedených zariadeniach. 

 

3. Ak poplatník nepredloží ku písomnej žiadosti požadovaný hodnoverný doklad, správca na 

čestné prehlásenie pri znižovaní, prípadne odpúšťaní poplatku neprihliada. 

 

4. Iné doklady ako sú uvedené v ods. 1 a 2, je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane, 

a to len vo výnimočných prípadoch. V prípade pochybností môže správca dane žiadať 

poplatníka o predloženie aj iných dokladov a potvrdení. 

 

5. Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný predkladať 

žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne písomne spolu s originálmi 

uvedených dokladov. Namiesto originálov dokladov možno predložiť aj ich kópie v prípade, ak 

predloží k nahliadnutiu poverenému pracovníkovi správcu dane aj originál. Vo všetkých 

predkladaných dokladoch musí byť jednoznačne vyznačené, že sú platné pre obdobie, za ktoré 

požaduje poplatník zníženie alebo oslobodenie od poplatku. 

 

6. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s hodnovernými dokladmi môže podať 

poplatník aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, za ktorých plní poplatkovú povinnosť. 

 

7. Na zmiernenie resp. odstránenie tvrdosti zákona môže primátor mesta na základe  žiadosti 

poplatníka vyrubený poplatok znížiť rozhodnutím. 

 

8. Zníženie alebo odpustenie poplatku nebude poskytnuté poplatníkovi alebo domácnosti, v ktorej 

poplatník žije, ak má poplatník alebo niektorý člen domácnosti voči Mestu Sliač ako správcovi 

dane nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia 

 

Článok 8 

Spoločné ustanovenia 

 
Správu miestneho poplatku vykonáva Mesto Sliač prostredníctvom primátora mesta a poverených 

zamestnancov mesta.  

 

 

 

 

 

Článok 9 

Záverečné  ustanovenia 
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1. Vo VZN č. 08/2019 nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.  

 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN č. 24/2018 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené uznesením MsZ v Sliači  

č. 557/2018  zo dňa 22.11.2018.   

 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady bolo schválené dňa 28.11.2019 uznesením MsZ v Sliači č.210/2019.  

 

4. Toto VZN č. 08/2019 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing., Mgr. et  Mgr. Ľubica  Balgová   

                      primátorka mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 

Sadzba poplatku: 
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a) pre poplatníka uvedeného v článku 2 ods. 2, písm. a), ktorý má v meste Sliač  trvalý 

alebo prechodný pobyt  0,069 €  za osobu a kalendárny deň,  

  

b) pre poplatníka uvedeného v článku 2 ods.2. písm. a), ktorý má v meste Sliač trvalý 

alebo prechodný pobyt na nedostupných miestach. Nedostupným miestom sa pre účely 

tohto nariadenia považujú nehnuteľnosti,    ktoré sú vzdialené od prístupových 

komunikácií a nie je možné odtiaľ zvážať odpad zo zberných nádob a nehnuteľnosti 

na uliciach, ktoré sú neprístupné v zimnom období (ulica M. Nešpora, ulica 

Poľovnícka, ulica Š. Záhorského 1686/45) 0,051 €  za osobu a kalendárny deň, 

  

c) pre poplatníka uvedeného v článku 2 ods. 2. písm. a), ktorý nemá v meste trvalý alebo 

prechodný pobyt a ktorý je  na území  obce oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť  0,090 €  za osobu a kalendárny deň, 

 

d) pre poplatníka uvedeného v článku 2 ods. 2. písm. b) a c), v súlade s ust. § 78 ods. 4 

zákona č. 582/2004 Z. z. nasledovne:  

 

 

e) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,015 € za    

kilogram, 

 

f) hodnota koeficientu pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie odpadov je 1. 

v prípade zbernej nádoby s objemom 110 litrov   

     

počet vývozov 1 1 2 1 

počet týždňov 1 2 1 4 

sadzba za 1 liter odpadu v € 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 

     
v prípade zbernej nádoby s objemom 240 litrov 

     

počet vývozov 1 1 2 1 

počet týždňov 1 2 1 4 

sadzba za 1 liter odpadu v € 0,0195 0,0195 0,0195 0,0195 

     
v prípade zbernej nádoby s objemom 1100 litrov 

     

počet vývozov 1 1 2 1 

počet týždňov 1 2 1 4 

sadzba za 1 liter odpadu v € 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 


