(Návrh)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYTČA
č. ...... /2019 z 26. septembra 2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon“) sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení :
Článok 1
Účel nariadenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky ukladania a vyberanie
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mestom Bytča, ako
správcom dane1.
Článok 2
Sadzby poplatku
1.

Paušálny poplatok sa zavádza pre poplatníkov, ktorými sú fyzické osoby 2 , ktoré majú
v Meste Bytča trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktoré sú na území Mesta Bytča
oprávnené užívať nehnuteľnosti ustanovené zákonom.

2.

Sadzba paušálneho poplatku je 0,0748 eura za osobu a kalendárny deň.

3.

Poplatok za množstvový zber sa zavádza pre poplatníkov, ktorými sú
a) právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území Mesta Bytča na iný účel ako na podnikanie3,
b) podnikatelia, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území Mesta Bytča na účel podnikania4.

4.

Sadzba poplatku za množstvový zber sa určuje podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie
odvozov takto :
a) 0,0172 eura za liter odpadu, ak ide o KUKA nádobu s objemom 110 l a odvoz odpadu 1
krát týždenne,
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b) 0,0245 eura za liter odpadu, ak ide o KUKA nádobu s objemom 110 l a odvoz odpadu 1
krát za dva týždne,
c) 0,0112 eura za liter odpadu, ak ide o PL nádobu s objemom 240 l a odvoz odpadu 1
krát týždenne,
d) 0,0154 eura za liter odpadu, ak ide o PL nádobu s objemom 240 l a odvoz odpadu 1
krát za dva týždne,
e) 0,0084 eura za liter odpadu, ak ide o BOBR nádobu s objemom 1 100 l a odvoz odpadu
1 krát týždenne,
f) 0,0109 eura za liter odpadu, ak ide o BOBR nádobu s objemom 1 100 l a odvoz odpadu
1 krát za dva týždne.
5.

Poplatok za množstvový zber sa zavádza tiež pre drobný stavebný odpad bez obsahu
škodlivín. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,035 eura za
kilogram odpadu.
Článok 3
Hodnota koeficientu

Pre určenie poplatku na zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) pre poplatníkov podľa § 77
ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona správca dane ustanovuje koeficient pre výpočet ukazovateľa
produkcie komunálneho odpadu v hodnote 1.
Článok 4
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere
1.

Pri množstvovom zbere správca dane vyrubuje poplatok rozhodnutím podľa § 63 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

2.

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Bytči alebo bezhotovostne na
účet správcu dane na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí.
Článok 5
Vrátenie poplatku

1.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka z dôvodu
ukončenia trvalého5 alebo prechodného6 pobytu na území Mesta Bytča alebo zániku práva
užívať nehnuteľnosť na území Mesta Bytča, správca dane na základe oznámenia
poplatníka7 a žiadosti poplatníka vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi.

2.

Poplatník je povinný zánik poplatkovej povinnosti preukázať predložením
a) dokladu o zmene trvalého pobytu alebo zániku prechodného pobytu,
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b) rozhodnutia Okresného úradu v Bytči, katastrálneho odboru o zániku vlastníckeho
práva alebo užívacieho práva k nehnuteľnosti na území Mesta Bytča alebo výpisu
z listu vlastníctva alebo
c) iného hodnoverného dokladu o zániku užívacieho práva k nehnuteľnosti na území
Mesta Bytča.
3.

Ak poplatník v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrie, správca dane pomernú časť
zaplateného poplatku vydá notárovi poverenému súdom v konaní o dedičstve na základe
žiadosti povereného notára alebo oprávnenému dedičovi na podklade právoplatného
rozhodnutia v konaní o dedičstve na základe žiadosti oprávneného dediča.

4.

Správca dane zaplatený poplatok alebo jeho pomernú časť vráti poplatníkovi alebo vydá
oprávnenej osobe podľa bodu 3. tohto článku v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej
žiadosti o jeho vrátenie alebo vydanie.
Článok 6
Zníženie a odpustenie poplatku

1.

Ak ide o poplatníka – fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
užíva nehnuteľnosť v tých častiach Mesta Bytča, ktoré nie sú v zimnom období dostupné
pre dopravné prostriedky zabezpečujúce vývoz odpadu, paušálny poplatok podľa článku 2
bod 2. tohto nariadenia sa znižuje za mesiace január, február a marec kalendárneho roka na
sumu 0,0637 eura za osobu a kalendárny deň.

2.

Ak ide o poplatníka – fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt ani prechodný pobyt v Meste
Bytča a užíva nehnuteľnosť na území Mesta Bytča, ktorá slúži na individuálnu rekreáciu,
napr. chatu, chalupu alebo obdobnú nehnuteľnosť, paušálny poplatok podľa článku 2 bod 2.
tohto nariadenia sa znižuje na sumu 0,0515 eura za osobu a kalendárny deň.

3.

Ak ide o poplatníka – fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt ani prechodný pobyt v Meste
Bytča a užíva alebo má právo užívať na území Mesta Bytča byt, nebytový priestor alebo
samostatnú garáž, paušálny poplatok podľa článku 2 bod 2. tohto nariadenia sa znižuje na
sumu 0,0576 eura za osobu a kalendárny deň.

4.

Správca dane poplatok zníži alebo odpustí, ak poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní
v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Mesta Bytča. Poplatok
určený podľa sadzby ustanovenej v článku 2 bod 2. tohto nariadenia sa zníži o pomernú
časť pripadajúcu na kalendárne dni počas ktorých sa poplatník preukázateľne zdržiava alebo
sa zdržiaval mimo územia Mesta Bytča. Ak sa poplatník preukázateľne zdržiaval mimo
územia Mesta Bytča počas celého kalendárneho roka poplatok sa odpustí v celej výške.

5.

Podkladom na zníženie alebo odpustenie poplatku je :
a) oznámenie poplatníka v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo,
ak ide o poplatníka, ktorý je žiakom alebo študentom školy na území Slovenskej
republiky,
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b) potvrdenie o návšteve školy, ak ide o poplatníka, ktorý je žiakom alebo študentom
školy mimo územia Slovenskej republiky,
c) potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania o tom, že
poplatník počas v potvrdení určeného obdobia vykonával prácu na území Slovenskej
republiky mimo územia Mesta Bytča a z tohto dôvodu sa v určenom období súvisle
alebo prevažne súvisle zdržiaval mimo územia Mesta Bytča; takýto podklad
nenahrádza pracovná zmluva ani iný doklad o uzatvorení pracovného pomeru alebo
obdobného pracovnoprávneho vzťahu,
d) potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania o tom, že
poplatník počas v potvrdení určeného obdobia vykonával prácu mimo územia
Slovenskej republiky a z tohto dôvodu sa v určenom období súvisle alebo prevažne
súvisle zdržiaval mimo územia Slovenskej republiky; takýto podklad nenahrádza
pracovná zmluva ani iný doklad o uzatvorení pracovného pomeru alebo obdobného
pracovnoprávneho vzťahu,
e) iný relevantný doklad o vykonávaní činnosti alebo o ubytovaní poplatníka na území
Slovenskej republiky mimo územia Mesta Bytča alebo mimo územia Slovenskej
republiky,
f) doklad vydaný miestne a vecne príslušným orgánom cudzieho štátu o pobyte
poplatníka v zahraničí,
g) doklad o úhrade poplatku poplatníkom v inej obci na území Slovenskej republiky alebo
o úhrade dane alebo poplatku v zahraničí,
h) potvrdenie o umiestnení poplatníka v zariadení sociálnych služieb, reedukačnom
zariadení, diagnostickom zariadení alebo v Centre pre deti a rodiny mimo územia
Mesta Bytča,
i) potvrdenie o hospitalizácii poplatníka v zdravotníckom zariadení,
j) potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon väzby alebo v ústave na výkon
trestu odňatia slobody.
6.

Ak poplatník predloží správcovi dane doklad v inom ako slovenskom jazyku alebo českom
jazyku je povinný súčasne predložiť aj preklad dokladu do slovenského jazyka opatrený
podpisom poplatníka. Ak má správca dane dôvodné pochybnosti o správnosti predloženého
prekladu listiny do slovenského jazyka, môže požadovať predloženie úradne overeného
prekladu dokladu do slovenského jazyka.

7.

Žiadny podklad podľa bodu 5. tohto článku nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

8.

Poplatok sa na základe predložených podkladov zníži alebo odpustí vždy len v príslušnom
kalendárnom roku, v ktorom boli podklady predložené.
Článok 7
Prechodné a záverečné ustanovenia

1.

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2008 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení všeobecne záväzného nariadenia č.
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13/2011, všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2012, všeobecne záväzného nariadenia č.
8/2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2016.
2.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov
na úradnej tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča dňa 11. septembra 2019.

3.

Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2020.

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta
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