Úplné znenie V š e o b e c n e z á v ä z n é
nariadenie Mesta Bytča č. 5/2008 zo dňa 16.12.2008
v znení VZN č. 13/2011
v znení VZN č. 14/2012
v znení VZN č. 8 /2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa §6 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie:

Poplatok

§1
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné
ktoré vznikajú na území mesta

stavebné odpady,

§2
Poplatník a sadzba poplatku
Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je osoba a jej sadzba je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt:
0,0466 € /
osoba/ deň
-a býva v lokalitách nedostupných mechanizmom v zimných mesiacoch/ január - marec/
0,0354 € / osoba/ deň + 0,0466 € / osoba/ deň /apríl - december/
Ak má osoba v meste trvalý pobyt ,alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa § 2 písmena b)
fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miesto podnikania je miestom trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu a v tomto mieste má zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz
z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.
Mesto stanovuje koeficient vo výške 1,
110 l KUKA nádoba/ 52 vývozov - 0,0154 € / l
110 l KUKA nádoba/ 26 vývozov - 0,0209 €/ l
240 l PL - nádoba/ 52 vývozov - 0,0104 € / l
240 l PL - nádoba/ 26 vývozov - 0,0137 € / l
1100 l BOBR nádoba/ 52 vývozov - 0,0083 € / l
1100 l BOBR nádoba/ 26 vývozov - 0,0106 € / l

V prípade ,že si neobjedná zbernú nádobu ani po výzve mestského úradu bude poplatok
vyrubený v najnižšej sadzbe , t.j. 0,0154 € / l
c) fyzická osoba ,ktorá nemá na území mesta trvalý ani prechodný pobyt , ktorej slúži
nehnuteľnosť nachádzajúc na individuálnu rekreáciu (napr. chaty , chalupy apod.).:
0,0233 € / osoba/ deň
d) fyzická osoba ,ktorá užíva , alebo má právo užívať byt, nebytový priestor, samostatné
garáže a nemá na území mesta trvalý ani prechodný pobyt.:
0,0294 € / osoba/ deň
e) za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín : 0,035,- €/ Kg
U poplatníkov podľa § 2 písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie
obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva Mestského úradu Bytča (trvalý a prechodný
pobyt).

§3
Zníženie a odpustenie poplatku- vrátenie poplatku
Mesto odpustí, resp. zníži poplatok o alikvótnu časť u študentov o školské dni a u poplatníka
,ktorý má PP mimo mesta, alebo sa dlhodobo zdržiava mimo mesta – o pracovné dni.
Poplatník ,ktorý má PP mimo mesta a preukáže ,že poplatok uhradil na prechodnom pobyte
správca poplatku tento poplatok -odpustí :
Poplatok podľa § 2 mesto zníži alebo odpusti za nasledovných podmienok:
a) poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava mimo územia mesta z dôvodu výkonu
zamestnania alebo prechodného pobytu v inej obci.
K zníženiu poplatku je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu : /doklad
o úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci, doklad o prechodnom pobyte alebo
nájomná zmluva, pracovná zmluva a pod./.
b) fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a býva v lokalitách
nedostupných mechanizmom v zimných mesiacoch/ január - marec/
c) poplatníkovi, ktorý sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
K zníženiu poplatku je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu /pracovné
povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o zamestnaní
a pod./
d) poplatníkovi, ktorý navštevuje školu mimo mesta, s výnimkou študentov denne
dochádzajúcich.
K zníženiu poplatku je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu /potvrdenie
o návšteve školy, ubytovací preukaz, potvrdenie o platbe za ubytovanie a pod./.

e ) poplatníkovi ,ktorý neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 dní
v zdaňovacom období.
K zníženiu poplatku je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu / doklad
o umiestnení v zariadení soc .starostlivosti ,zariadenia poskytujúceho zdravotnú
starostlivosť , alebo po doložení potvrdenia o trvalom pobyte mimo územie mesta, alebo
zrušenie trvalého pobytu z presnej adresy na adresu Bytča.
f) pobyt v NVÚ -po predložení potvrdenie ústavu
g) poplatok môže byť znížený na základe písomnej žiadosti poplatníka , alebo zákonného
zástupcu a to po predložení určených dokladov
h) na predložené doklady sa prihliada iba v danom roku, v ktorom boli predložené.
ch) Mesto Bytča odpustí poplatok poplatníkom s trvalým pobytom na adrese Bytča.
i) preplatok bude poplatníkovi vrátený do 30 dní po skončení kalendárneho roka.

§4
Splatnosť a spôsob platby poplatku
Poplatok podľa § 2 je splatný a) do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru, alebo podľa rozpisu peňažného plnenie ,ktoré si určí správca poplatku.
Spôsob platby podľa § 2: -osobne v pokladni MsÚ
Poplatník podľa § 2 je povinný označiť platbu poplatku pri úhrade
-poštovou poukážkou
- prevodom z účtu
Nasledovne : a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ŠS:231
b) Podnikateľ : PO - ŠS : 242
FO - ŠS : 241
c) fyzická osoba ,ktorá nemá na území mesta trvalý ani prechodný pobyt , ktorej
slúži nehnuteľnosť nachádzajúc na individuálnu rekreáciu (napr. chaty , chalupy apod.).:
- ŠS:231
d) d) fyzická osoba ,ktorá užíva , alebo má právo užívať byt, nebytový priestor,
samostatné garáže a nemá na území mesta trvalý ani prechodný pobyt.:
- ŠS:231
Ak nebude poplatok zaplatený na čas, alebo v nesprávnej výške , správca poplatku vyrubí
úrok z omeškania.

§5
Zdaňovacie obdobie, vyrubenie a kontrola výšky poplatku
a) Obdobím, za ktoré mesto vyberá poplatok je kalendárny rok.
b) Poplatok sa vyrubuje každoročne na celé zdaňovacie obdobie
c) Mesto vyrubí poplatok pre poplatníka v § 2- rozhodnutím
d)Správca poplatku -Mesto upraví výšku poplatku v nasledujúcom štvrťroku podľa
okolností, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku.
e)Kontrola vyrubenia výšky poplatku bude vykonávaná štvrťročne okrem nahlásenia zmien
poplatníkom
f)Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy správca dane určí
poplatok podľa pomôcok
§6
Oznamovacia povinnosť
1. Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. 1. príslušného kalendárneho roka. Všetky
zmeny potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný oznámiť Mestskému úradu Bytča
najneskôr do konca kalendárneho roka.
2. Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa,
keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného mestom, za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už
oznámených údajov, oznámiť mestu:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej identifikačné údaje).
b) ak je poplatníkom osoba podľa § 2 písmena b)uvedie sa - názov alebo obchodné meno ,
sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné
číslo.
c) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
d) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa §5. Spolu s oznámením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku
Za nesplnenie si oznamovacej povinnosti správca poplatku vyrubí pokutu v zmysle zákona
č.563/2009 Z.z o správe daní.
§7
Určenie výšky poplatku
Výška poplatku na rok sa určí nasledovne:
Podľa § 2, písmena
a) 0,0466 x 366 = 17,00,- € / osoba / rok
- 0,0354 /január – marec / + 0,0466 /apríl –december / = 16,00 € / osoba /
rok
b)výška poplatku na jeden vývoz sa určí nasledovne:
110 l nádoba/ 52 vývozov ročne = 0,0154 € / l = 1,694 €/ vývoz
110 l nádoba/ 26 vývozov ročne = 0,0209 €/ l = 2,299 €/ vývoz
240 l PL nádoba/ 52 vývozov ročne = 0,0104 € / l = 2,496 €/ vývoz

240 l PL nádoba/ 26 vývozov ročne = 0,0137 € / l = 3,288 €/ vývoz
1100 l BOBR nádoba/ 52 vývozov ročne = 0,0083 € / l = 9,130 €/ vývoz
1100 l BOBR nádoba/ 26 vývozov ročne = 0,0106 € / l = 11,660€/ vývoz
c) 0,0233 x 366 = 8,50,- € / osoba / rok
d) 0,0294 x 366 =

10,73,- € /osoba / rok

e) za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín :
0,035€ x Kg

§8
Zaokrúhľovanie
Zaokrúhľovanie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa bude
zaokrúhľovať nasledovne:
celková suma za daný rok na celé € -centy smerom nadol v prospech poplatníka .

§9
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom :1. januára 2016
VZN č. 5 /2008 bolo schválené uznesením MZ dňa 15.12.2011
VZN č. 13 /2011 nadobudlo účinnosť 1.1.2012
VZN č. 14 /2012 nadobudlo účinnosť 1.1.2013
VZN č. 8 /2015 bolo schválené uznesením MZ dňa 16.12.2015

Miroslav Minárčik
primátor
Vyvesené: 17.12.2015
Zvesené 2.1.2016

