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Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh 

nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej 

tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh 

nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.  

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 

predpisov orgán verejnej moci zverejní na elektronickej úradnej tabuli elektronický úradný 

dokument, ktorý je podľa tohto zákona z hľadiska právnych účinkov totožný s takým dokumentom v 

listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručuje vyvesením na úradnej tabuli 

orgánu verejnej moci, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý 

okruh osôb; ustanovenia osobitných predpisov o doručovaní tým nie sú dotknuté. 

Podľa § 34 ods. 4 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 

predpisov orgán verejnej moci vykoná zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli v rovnaký deň, ako 

zverejní elektronický dokument na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným 

obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb, a ak to z objektívnych dôvodov nie je 

možné, zverejní na elektronickej úradnej tabuli súčasne so zverejneným elektronickým dokumentom 

aj informáciu o tom, kedy bol zverejnený na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle 

alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb. 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 11/2022 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šurany je zverejnený na 

pripomienkovanie na úradných tabuliach mesta Šurany, na webovom sídle mesta Šurany 

www.surany.sk v časti Úradná tabuľa a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli. 

  

Podľa § 6 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 

vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické 

osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky 

alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový 

text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného 

textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ 

nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  

 

Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 11/2022 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šurany možno 

uplatniť v písomnej forme, elektronicky: e-mail: r.mesarosova@surany.sk  alebo ústne do 

zápisnice na Mestskom úrade Šurany, Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany. 

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli, na 

webovom sídle a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli 25.11.2022 

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 25.11.2022 

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 05.12.2022 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zvesiť dňa 14.12.2022 

 

http://www.surany.sk/
mailto:r.mesarosova@surany.sk
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Dôvodová správa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Šurany č. 11/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Šurany.  
 

A. Všeobecná časť 

Z dôvodu rozsiahlych zmien v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

582/2004 Z.z.“) a aj z dôvodu zavedenia nového systému odpadového hospodárstva v meste Šurany 

od roku 2023 navrhujeme týmto Všeobecne záväzným nariadením mesta Šurany č. 11/2022 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šurany (ďalej 

len „VZN“) zrušiť platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom sa nachádzali všetky 

miestne dane a miestne poplatky, ktoré mesto Šurany zaviedlo na svojom území.  

Účelom návrhu tohto VZN je ustanoviť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z., nakoľko z ustanovenia uvedeného zákona vyplýva, že 

zaviesť, zrušiť, určiť a zmeniť sadzby poplatku,  oslobodenie alebo zníženie poplatku môže správca 

poplatku všeobecne záväzným nariadením len k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.  

V tomto návrhu VZN mesto Šurany ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady (ďalej len „správca poplatku“) ustanovuje na území mesta Šurany len miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

B. Osobitná časť 

Mesto Šurany pripravuje zavedenie nového systému odpadového hospodárstva od nasledujúceho 

roku 2023, princípy ktorého sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Šurany č. 4/2022 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré bude po schválení 

Mestským zastupiteľstvom Šurany účinné od 01.01.2023. Cieľom zavedenia nového systému 

odpadového hospodárstva je minimalizovať množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, 

motivovať poplatníkov k menšej produkcii odpadu, zvýšiť podiel triedeného odpadu a optimalizovať 

náklady na odpady. Z uvedeného dôvodu bol obstaraný elektronický smart systém, ktorý bude 

monitorovať nakladanie s odpadom na území mesta a zároveň bude poskytovať presnú evidenciu 

uskutočnených vývozov. Mesto teda  získa prehľad o reálnych množstvách produkovaného a 

vyvážaného odpadu.  

Nevážený množstvový zber  komunálneho odpadu bol doteraz zavedený len u podnikateľov, ktorí sú 

oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania a 

u právnických osôb, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

mesta na iný účel ako na podnikanie. Od roku 2023 bude zavedený nevážený množstvový zber 

komunálneho odpadu aj v rodinných domoch a vybraných bytových domoch na území mesta Šurany. 

Na základe toho prebehlo v priebehu  roku 2022 označenie zberných nádob elektronickým RFID 

kódom. 

 

K § 1 

V úvodných ustanoveniach § 1 VZN je uvedené, v ktorých ustanoveniach zákona č. 582/2004 Z.z.  sa 

nachádzajú základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
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K § 2 

Správca poplatku ukladá s účinnosťou od 01.01.2023 miestny poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady, upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šurany za podmienok, ako sú určené 

zákonom a VZN. 

 

K § 3 

Predmetom VZN je určenie náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (ďalej len „poplatok) podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z., 

pričom toto VZN upravuje: 

 

a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, 

b) určenie a vyrubenie poplatku, 

c) spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, 

d) podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 

e) zníženie a odpustenie poplatku. 

 
K § 4 
V uvedenom ustanovení sa určujú jednotlivé sadzby poplatku na základe nasledovných skutočností: 

 

Podľa § 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. poplatok sa platí za: 

 

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa odseku 2 písm. b) a 

c), 

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

výrobcov, od poplatníkov podľa odseku 2 písm. a), 

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na 

ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,  

f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber 

drobného stavebného odpadu. 

 

Podľa § 77 ods. 9 zákona č. 582/2004 Z. z. obec do poplatku podľa odseku 1 môže zahrnúť:  

 

a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,  

b) náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek 

komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť. 

 

Podľa ustanovenia § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom, pričom výnos miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

Skutočné náklady vynaložené v roku 2022 na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom vzrástli predovšetkým v dôsledku rastúcej inflácie, ktorá podľa Štatistického 

úradu SR stúpla v mesiaci september na 14,2%. 
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Do skutočných nákladov na odpadové hospodárstvo, ktoré mesto zahŕňa do poplatku sú zarátané 

nasledovné činnosti: 

 

a) náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom: 

 
 

 

 

  

 

Názov činností 

Skutočné 
náklady 

k 31.10.2022 
v EUR 

Predpokladané 
náklady 

k 31.12.2022 
v EUR 

1. Uloženie odpadu na skládke a prekládke, zákonný poplatok 135 192,68 163 000,00 

2. Zber, zvoz, odvoz komunálneho odpadu  81 130,44 96 730,00 

3. Jarné a jesenné upratovanie 1 986,16 4 000,00 

4. Odvoz veľkokapacitných kontajnerov zo zberného dvora 17 928,22 22 000,00 

5. 
Likvidácia čiernych skládok, údržba cintorínov a verejných 
priestranstiev 3 741,67 

 
4 000,00 

6. Elektronická evidencia 3 369,60 4 044,00 

7. Zber odpadov s obsahom škodlivých látok 3 654,00 3 654,00 

 Spolu 247 002,77 297 428,00 

 

b) náklady na činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom: 

 

 
 
 

  
 
Názov činností 

Skutočné 
náklady 

k 31.10.2022 
v EUR 

Predpokladané 
náklady 

k 31.12.2022 
v EUR 

1. 

Odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
veľkokapacitným kontajnerom 2 814,94 

 
3 200,00 

2. Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo sídlisk 13 868,06 15 000,00 

3. Likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 6 066,66 10 000,00 

4. Odvoz haluzí na jar a jeseň 12 553,07 23 000,00 

5. Štiepkovanie drevnej biomasy 9 106,80 9 110,00 

 
Spolu 44 409,53 60 310,00 

 

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

rozšírená zodpovednosť výrobcov: 

 

 
 
 

  
 
Názov činností 

Skutočné 
náklady 

k 31.10.2022 
V EUR 

Predpokladané 
náklady 

k 31.12.2021 
V EUR 

1. Zber, zvoz, odvoz, triedenie separovaného odpadu  74 681,14  104 000,00 

 

Spolu 74 681,14 
 

         104 000,00 
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d) náklady na zabezpečenie zberných nádob: 

  

 
 
 

  
 
Názov činností 

Skutočné 
náklady 

k 31.10.2022 
V EUR 

Predpokladané 
náklady 

k 31.12.2022 
V EUR 

1. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad           16 282,56 20 000,00 

 
Spolu 16 282,56 20 000,00 

 

Zhrnutie: 

 Skutočné náklady 

k 31.10.2022 v EUR 

Predpokladané náklady 

k 31.12.2022 v EUR 

382 376,00 481 738,00 

 

 

Pri stanovení sadzby poplatku je potrebné vychádzať z nasledovného zákonného ustanovenia, podľa 

ktorého sa určí sadzba poplatku v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a 

drobného stavebného odpadu: 

 

a) paušálne za osobu a kalendárny deň v sume najmenej 0,02 eura a najviac 0,2 eura; obec môže 

paušálnu sadzbu poplatku vyjadriť aj v sume za kalendárny rok. Navrhuje sa: 

 

- zvýšiť sadzbu oproti roku 2022; t.j 0,0822 eur za osobu a kalendárny deň, teda 30,00 eur za 

osobu a kalendárny rok zvýšiť na 0,0959 eur za osobu a kalendárny deň, teda 35,00 eur za 

osobu a kalendárny rok pre fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný 

pobyt alebo ktorá je na území mesta  oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť. 

 

b) za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 

eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov, ak v obci bol zavedený vážený 

množstvový zber drobného stavebného odpadu. Navrhuje sa: 

 

- zaviesť nasledovné sadzby: 

 

1. v prípade neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu zavedeného v rodinných 

domoch a vybraných bytových domoch na území mesta Šurany pre poplatníka, ktorým je 

fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 

mesta  oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť: 

 

Objem 

zbernej nádoby 

Sadzba poplatku 

eur/liter 

1-členná 

domácnosť 

Frekvencia odvozu 

1-krát za mesiac 

 (12 odvozov) 

výška poplatku v eur/rok 

   120 l  0,0195 28,08 

   140 l 0,0195 32,76 

   240 l 0,0195 56,16 
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Objem 

zbernej nádoby 

Sadzba poplatku 

eur/liter 

2 a viac-členná 

domácnosť 

Frekvencia odvozu 

1-krát za mesiac 

 (12 odvozov) 

výška poplatku v eur/rok 

2-krát za mesiac  

(26 odvozov) 

výška poplatku v eur/rok 

   120 l  0,039   56,16 121,68 

   140 l 0,039   65,52 141,96 

   240 l 0,039 112,32 243,36 

 

2. v prípade neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu pre poplatníka, ktorým je 

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území mesta na iný účel ako na podnikanie, konkrétne organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Šurany a organizácie s majetkovou účasťou mesta Šurany: 

 

Objem 

zbernej nádoby 

Sadzba 

poplatku 

eur/liter 

Frekvencia odvozu 

1-krát za mesiac  

(12 odvozov) 

výška poplatku 

v eur/rok 

2-krát za mesiac  

(26 odvozov) 

výška poplatku 

v eur/rok 

1-krát za týždeň 

(52 odvozov) 

výška poplatku 

v eur/rok 

   120 l 0,040  57,60   124,80   249,60 

   140 l 0,040  67,20   145,60   291,20 

   240 l 0,040 115,20   249,60   499,20 

 1 100 l 0,040 528,00 1 144,00 2 288,00 

 

3. v prípade neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu pre poplatníka, ktorým je  

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

mesta na účel podnikania: 

 

Objem 

zbernej nádoby 

Sadzba 

poplatku 

eur/liter 

Frekvencia odvozu 

1-krát za mesiac  

(12 odvozov) 

výška poplatku 

v eur/rok 

2-krát za mesiac  

(26 odvozov) 

výška poplatku 

v eur/rok 

1-krát za týždeň 

(52 odvozov) 

výška poplatku 

v eur/rok 

   120 l 0,042  60,48    131,04   262,08 

   140 l 0,042  70,56   152,88   305,76 

   240 l 0,042 120,96   262,08   524,16 

 1 100 l 0,042 554,40 1 201,20 2 402,40 

 

4. vrecový zber – vrecia označené elektronickým RFID kódom: 

 

Veľkosť vreca 

Sadzba 

poplatku 

eur/liter Frekvencia odvozu 

Celková hodnota 

zakúpeného 120 l vreca 

v eur 

120 l 0,0375 1 vrece = 1 zber  4,50 

 

c) v predmetnom návrhu VZN sa navrhuje, aby sadzba poplatku za vážený množstvový zber  

drobného stavebného odpadu bola upravená na sumu 0,030 eur za jeden kilogram drobných 

stavebných odpadov. 
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Výška jednotlivých sadzieb bola navrhnutá na základe analýzy nákladov súvisiacich s odpadovým 

hospodárstvom, kde skutočné náklady k 31.10.2022 boli vyčíslené v objeme 382 376,00 EUR a 

predpokladané očakávané náklady na odpadové hospodárstvo v roku 2022 sú vyčíslené v objeme 

481 738,00 EUR. Poplatok pre fyzické osoby v bytových domoch (paušálny poplatok) je oproti roku 

2022 navýšený primerane k vyprodukovanému objemu komunálneho odpadu. Pri návrhu sadzby 

poplatku v rodinných domoch (množstvový systém zberu) sa vychádzalo z množstva 

vyprodukovaného komunálneho odpadu, z objemu a  počtu zberných nádob označených 

elektronickým RFID kódom, pričom sa navrhuje, aby sadzba pre jednočlenné domácnosti bola o 50% 

nižšia ako sadzba navrhnutá pre dvoj a viacčlenné domácnosti. Pri návrhu sadzby pre organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany a organizácie s majetkovou účasťou mesta Šurany bola 

zohľadnená požiadavka Komisie pre prípravu zmeny systému zberu komunálneho a separovaného 

odpadu v meste Šurany, aby sadzba pre tieto organizácie bola nižšia ako pre podnikateľské subjekty, 

nakoľko pri podnikateľských subjektoch sa sadzba poplatku navrhuje zvýšiť o 30%. 

 

K § 5 

V tomto ustanovení je uvedené určenie paušálneho poplatku, určenie poplatku pri neváženom 

množstvovom zbere komunálneho odpadu a určenie poplatku za vážený množstvový zber drobného 

stavebného odpadu podľa príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. 

 

K § 6 

V tomto ustanovení je uvedený spôsob vyrubenia poplatku za nevážený množstvový zber 

komunálneho odpadu, vyrubenie jeho pomernej časti, ako aj vyrubenie poplatku pre poplatníkov 

žijúcich v spoločnej domácnosti, ktorých zastupuje jeden z nich.  

 

K § 7            

V príslušnom ustanovení  tohto VZN je stanovený spôsob a lehota zaplatenia poplatku v súvislosti so 

splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. 

 

K § 8 

V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. správca 

poplatku ustanovuje podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 
 

K § 9 

V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. správca 

poplatku ustanovuje podmienky a podklady pre zníženie poplatku. 

  

K § 10 

V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. správca 

poplatku ustanovuje podmienky a podklady pre odpustenie poplatku. 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 11/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude predložený na rokovanie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022 pod č. B/8/1/2022. 

Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f) Rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

 

                                                                                   Ing. Renáta Mesárošová, v.r. 

                                                                                  vedúca finančného oddelenia 

                                                                                        Mestského úradu Šurany 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ŠURANY č. 11/2022  

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ MESTA ŠURANY 
 

Mesto Šurany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov 

v y d á v a 

 

toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 11/2022 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šurany (ďalej len „VZN“).  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 

ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

582/2004 Z.z.“).  

§ 2 

Základné ustanovenia 

1) Mesto Šurany ako správca poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„správca poplatku“) ukladá s účinnosťou od 01.01.2023 miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady za podmienok, ako sú určené zákonom a týmto VZN. 

 

2) Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady   

a drobné stavebné odpady na území mesta Šurany.  

 

                                                              § 3 

                                            Predmet úpravy VZN 

 

1) Predmetom tohto VZN je určenie náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 

582/2004 Z.z.. 

 

2) Toto VZN upravuje: 

 

a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, 

b) určenie a vyrubenie poplatku, 

c) spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, 

d) podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 

e) zníženie a odpustenie poplatku. 

 
3) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3119073-3119077&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 11/2022 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šurany 

 

2 

 

§ 4 

Sadzba poplatku 

 

1) Správca poplatku určuje podľa § 78 zákona č. 582/2004 Z.z. sadzbu poplatku nasledovne: 

 

a) v prípade paušálneho poplatku za komunálny odpad............eur za osobu a kalendárny deň, 

teda ........ eur za osobu a kalendárny rok pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má 

v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta  oprávnená užívať 

alebo užíva nehnuteľnosť a ktorá nevyužíva nevážený množstvový zber komunálneho 

odpadu. 

 

b) v prípade neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu zavedeného v rodinných 

domoch a vybraných bytových domoch na území mesta Šurany pre poplatníka, ktorým je 

fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 

mesta  oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť: 

 

Objem 

zbernej nádoby 

Sadzba poplatku 

eur/liter 

1-členná 

domácnosť 

   120 l   

   140 l  

   240 l  

 

Objem 

zbernej nádoby 

Sadzba poplatku 

eur/liter 

2 a viac-členná 

domácnosť 

   120 l   

   140 l  

   240 l  

 

Stanovený počet zberných nádob a prislúchajúca frekvencia odvozov k počtu poplatníkov sú uvedené 

v platnom všeobecne záväznom nariadení mesta Šurany o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

c) v prípade neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu pre poplatníka, ktorým je 

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území mesta na iný účel ako na podnikanie, konkrétne  organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Šurany a organizácie s majetkovou účasťou mesta Šurany: 

 

Objem 

zbernej nádoby 

Sadzba poplatku 

eur/liter 

   120 l  

   140 l  

   240 l  

 1 100 l  
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d) v prípade neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu pre poplatníka, ktorým je  

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

mesta na účel podnikania: 

 

Objem 

zbernej nádoby 

Sadzba poplatku 

eur/liter 

   120 l  

   140 l  

   240 l  

 1 100 l  

 

Poplatník uvedený v odseku 1 písm. c) a d) môže v systéme množstvového zberu požiadať 

o frekvenciu odvozu zbernej nádoby v uvedenom objeme v závislosti na produkcii odpadu  v súlade 

s harmonogramom vývozu v meste. 

 

e) vrecový zber – vrecia označené elektronickým RFID kódom: 

 

Veľkosť vreca 
Sadzba poplatku 

eur/liter 

120 l 
 

 

f) za vážený množstvový zber  drobného stavebného odpadu v sume ......... eur za jeden 

kilogram drobných stavebných odpadov.   

 

§ 5 

Určenie poplatku 

 

1) Správca poplatku určuje paušálny poplatok ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní 

v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 582/2004 Z.z. v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých 

nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať. 

 

2) Správca poplatku určuje poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu ako súčin  

sadzby poplatku, frekvencie odvozov a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník uvedený v § 77 

ods. 2 písm. a), b), c), zákona č. 582/2004 Z.z. užíva v súlade so zavedeným systémom zberu 

komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.  

 

3) Správca poplatku určuje poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu ako 

súčin sadzby poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. f) tohto VZN a odváženého množstva drobného 

stavebného odpadu v kilogramoch. 

§ 6 

Vyrubenie poplatku 

 

1) Správca poplatku vyrubuje  poplatok podľa § 79 ods. 1 písm. a) a c), zákona č. 582/2004 Z.z. 

každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.  

 

2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca poplatku vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca 

príslušného zdaňovacieho obdobia.  
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3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, správca poplatku vyrubí 

poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.  

 

4) Zmenu frekvencie odvozu, počet zberných nádob a zmenu objemu zbernej nádoby v prípade 

množstvového zberu je poplatník povinný nahlásiť správcovi poplatku do 15. februára 

príslušného kalendárneho roka. 

§ 7            

Spôsob a lehota zaplatenia poplatku 

 

1) Poplatok je splatný v lehotách určených v rozhodnutí. Ak poplatková povinnosť vznikla v 

priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca poplatku neurčí v rozhodnutí splatnosť inak.  

 

2) Správca poplatku môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v 

lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže 

vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím správcu poplatku  určený v splátkach, zaplatiť aj naraz 

najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.  

 

3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nastanú skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku 

vyrubeného poplatku správca poplatku vyhotoví rozhodnutie o zmene výšky poplatku.  

 

4)   Poplatok je možné uhradiť: 

a) bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu poplatku,  

b) poštovým peňažným poukazom na účet správcu poplatku,  

c) v hotovosti do 300,00 eur do pokladne správcu poplatku, 

d)  prostredníctvom POS terminálu v pokladni správcu poplatku. 

 

5) Poplatok  za  drobný  stavebný odpad sa platí v hotovosti  pri odovzdaní  drobného  stavebného 

odpadu priamo na Zbernom dvore,  Za múrom 1, Šurany, zamestnancovi Mestského podniku 

služieb Šurany. 

 

§ 8 

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 
 

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

povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe žiadosti o vrátenie 

poplatku v lehote 60 dní od doručenia žiadosti. 

 

2) Poplatník preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 

časti predložením nasledovných podkladov: 

 

a) doklad o úmrtí, 

b) doklad o zániku práva užívať nehnuteľnosť na území mesta, 

c) doklad o ukončení podnikateľskej činnosti, 

d) iné doklady preukazujúce skutočnosti rozhodujúce pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 

časti. 
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§ 9 

Podmienky a podklady pre zníženie poplatku 

  

1) Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka zníži o 50 % poplatok ustanovený podľa § 4 

ods. 1 písm. a) tohto VZN (paušálny poplatok), ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta na základe aktuálnych 

dokladov na príslušné zdaňovacie obdobie nasledovne: 

 

a) zníženie z pracovných dôvodov: 

1. potvrdenie  zamestnávateľa  o  trvaní  pracovného pomeru  na území  Slovenskej  

republiky mimo  mesta (nie pracovná zmluva) s  dokladom o ubytovaní (napr. potvrdenie 

o ubytovaní, nájomná zmluva, prípadne vlastníctvo k nehnuteľnosti), 

2. potvrdenie príslušného cirkevného úradu o zamestnaní alebo pôsobení v príslušnej 

farnosti, rehole, kláštore na území  Slovenskej  republiky mimo  mesta, 

3. ak poplatník vykonáva turnusovú prácu v zahraničí (napr. opatrovateľ/ka, vodič MKD 

a pod.) predloží potvrdenie od zamestnávateľa, pracovnej agentúry alebo v prípade 

opatrovania  potvrdenie od rodiny, v ktorej opatrovateľ/ka vykonáva opatrovateľské 

služby. Doklady vystavené v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržiava musia 

byť preložené do slovenského jazyka, pričom sa nevyžaduje úradný preklad (výnimku 

tvoria doklady vyhotovené v českom jazyku).  

b) zníženie zo študijných dôvodov: 

1. potvrdenie  o   pobyte   vyhotovenom   ubytovacím  zariadením,  prípadne   preukázaním  

iného  spôsobu ubytovania v mieste štúdia. 

c) zníženie pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v prospech 

mesta Šurany: 

1. potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti vydané mestom. 

 

2) Poplatník uplatní nárok na zníženie poplatku podľa odseku 1 tohto ustanovenia najneskôr do 30 

dní po skončení zdaňovacieho obdobia na základe predloženia žiadosti, inak nárok na zníženie 

zaniká.  

 

3) Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku predložením dokladov 

uvedených v odseku 1 tohto ustanovenia za každé zdaňovacie obdobie zvlášť. 

  

4) Ak je žiadateľom osoba, ktorá je dlžníkom mesta, bude jeho žiadosť zamietnutá. 

 

§ 10 

Podmienky a podklady pre odpustenie poplatku 

 

1) Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka odpustí poplatok ustanovený podľa § 4 ods. 1 

písm. a) tohto VZN (paušálny poplatok), ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom 

období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta  na základe nasledujúcich podkladov:  

 

a) odpustenie z dôvodu celoročného pobytu alebo práce v zahraničí: 

1. potvrdenie alebo iný doklad o trvaní pracovného pomeru mimo územia Slovenskej 

republiky (nie pracovná zmluva), prípadne zahraničný živnostenský list, 

2. doklad o pobyte v zahraničí (napr. nájomná zmluva, povolenie na pobyt), 

3. potvrdenie príslušného cirkevného úradu o zamestnaní alebo pôsobení v príslušnej 

farnosti, rehole, kláštore v zahraničí, 
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4. potvrdenie o pôsobení profesionálnych vojakov alebo policajtov v misii v zahraničí, 

5. potvrdenie o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí. 

b) odpustenie zo študijných dôvodov: 

1. potvrdenie o návšteve školy deklarujúce štúdium v zahraničí.  

c) rozhodnutie o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby, 

d) potvrdenie alebo iný  doklad  o  umiestnení v  reedukačnom centre, o  umiestnení  v zariadení 

sociálnych služieb, v detskom domove, 

e) potvrdenie o úhrade poplatku alebo doklad o úhrade poplatku spolu s rozhodnutím 

o vyrubení poplatku  v inej obci/meste, v ktorej sa poplatník zdržiava, 

f) potvrdenie správcu bytového domu o úhrade poplatku.  

 

2) Doklady vystavené v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržiava musia byť preložené      

do slovenského jazyka, pričom sa nevyžaduje úradný preklad (výnimku tvoria doklady 

vyhotovené v českom jazyku).  

 

3) Poplatník uplatní nárok na odpustenie poplatku podľa odseku 1 tohto ustanovenia najneskôr do 

30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia na základe predloženia žiadosti, inak nárok na 

odpustenie zaniká.  

 

4) Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na odpustenie poplatku predložením dokladov 

uvedených v odseku 1 tohto ustanovenia za každé zdaňovacie obdobie zvlášť. 

 

5) Ak je žiadateľom osoba, ktorá je dlžníkom mesta, bude jeho žiadosť zamietnutá. 

 

§ 11 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 11/2022 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šurany bolo schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva  Šurany č. ...../2022-Z, bod .........., dňa ...................... 

 

2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 11/2022 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli mesta Šurany, 

zverejnené na webovom sídle mesta Šurany www.surany.sk a na  Centrálnej úradnej elektronickej 

tabuli dňa ........... Účinnosť nadobúda dňom 01.01.2023. 

                     

     § 12  

Zrušovacie ustanovenia 

 

Odo dňa účinnosti tohto VZN sa ruší: 

 

      Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku      

      za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené uznesením Mestského zastupiteľstva  

 Šurany č. 23/2021-Z, bod I., dňa 09.12.2021. 

 

 

                          
   

                                                                                                          Mgr. Marcel Filaga, v.r. 

                                                                                                           primátor mesta Šurany  

http://www.surany.sk/

