
Mesto Krupina  podľa  § 6 a  § 11  ods. 4 písm.  d)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  
zriadení v znení  neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona NR SR   

č. 582/2004  Z.z. o miestnych  daniach a  miestnom  poplatku  
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto 

 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Krupina  
č. 4/2018  

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné od pady  
  

§ 1 

Predmet poplatku 
  
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 spojené s nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov  
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 8 

zákona NR SR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  
  

§ 2 
Poplatník 

  
Poplatníkom je:  
  
a) fyzická osoba, 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 nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny 
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta 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 mesta  na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na  
území mesta  na účel podnikania.  

  
  

§ 3 
Vznik  a zánik poplatkovej povinnosti 

 
1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 tohto   

nariadenia. 
 
2) Poplatková povinnosť zaniká dňom zániku skutočností uvedených v § 2 tohto nariadenia 

a to napr.: 
 
a) dňom odhlásenia sa z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo 

vyradením z evidencie obyvateľstva, 
b) dňom prevodu a prechodu vlastníctva nehnuteľností nachádzajúcich sa na území mesta  

na základe predloženého výpisu  z listu vlastníctva, 



c) dňom zániku nájomného vzťahu k nehnuteľnosti na území mesta, doložením dokladu 
o ukončení nájomnej zmluvy, 

d) dňom ukončenia podnikateľskej činnosti na území mesta, predložením oznámenia 
o ukončení podnikateľskej činnosti, 

e) ukončením činnosti právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, 

f) predložením iného dokladu potvrdzujúceho zánik poplatkovej povinnosti. 
 

§ 4 
Sadzba poplatku 

  
1) Mesto Krupina ustanovuje paušálny poplatok, kde  sadzba poplatku je pre poplatníka 

určeného v § 2 tohto nariadenia 0,0685 € na osobu a ukazovateľ produkcie na 
kalendárny deň.  

2) Mesto Krupina ustanovuje v zmysle § 79 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. 
hodnotu koeficientu 1. 

3) Mesto Krupina ustanovuje sadzbu poplatku pri  množstvovom zbere komunálneho 
odpadu na 0,0531 € za jeden liter komunálnych odpadov. 

4) Mesto Krupina ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere drobného 
stavebného odpadu pre fyzickú osobu na 0,015 € za jeden kilogram drobného 
stavebného odpadu. Poplatok sa platí na účet Mestského úradu v Krupine, alebo  
v  pokladni MsÚ. 

                                             
§ 5 

Určenie poplatku 
 
1) Poplatok sa platí za zdaňovacie obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok a určuje sa 

na osobu, ukazovateľ produkcie a kalendárny deň. 
2) Pre právnickú osobu alebo podnikateľa, u ktorých je na základe žiadosti v súlade s § 81 

odsek 19 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov zavedený 
množstvový zber sa výška poplatku vypočíta ako súčin frekvencie odvozov, sadzby   
a  objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom 
zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

3) Pre fyzickú osobu sa poplatok za drobný stavebný odpad vypočíta ako súčin  hmotnosti 
drobného stavebného odpadu odovzdaného v zbernom dvore a sadzby poplatku za 
drobný stavebný odpad.  

 
§ 6 

Oznamovacia a eviden čná povinnos ť 
  
1) Každý poplatník je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si 

do 30 dní oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona NR SR  č. 582/2004 Z. z.. 
 
2) Právnická osoba alebo podnikateľ si môže uplatniť v príslušnom zdaňovacom období 

množstvový zber na základe prihlášky na množstvový zber v súlade s § 81 odsek 19  
zák. NR SR   79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších  predpisov  do  31. januára 
príslušného  zdaňovacieho obdobia. Pri novovzniknutej prevádzke je táto lehota 30 dní 
od ohlásenia. V ďalších zdaňovacích obdobiach podá prihlášku len v prípade potreby 
zmeny frekvencie odvozov, zmeny typu alebo počtu zberných nádob. 

 
3) V prihláške uvedie počet a typ ním používaných zberných nádob a frekvenciu odvozov. 

Interval odvozov nesmie byť dlhší ako 14 dní. Pokiaľ poplatník  požaduje iný, kratší 
interval odvozu uvedie tento v prihláške. Počet a typ zberných nádob a tiež frekvenciu 
odvozov je povinný poplatník zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných 
nádob a hromadeniu odpadu okolo nich. Tlačivo   pre  prihlášku si môže poplatník   



vyzdvihnúť na MsÚ Krupina a bude tiež zverejnené ako príloha tohto VZN na internetovej 
stránke  mesta  Krupina ( www.krupina.sk)  

 
4) Typy zberných nádob: 
 

a) nádoba s objemom 110 l, 120 l 
b) kontajner s objemom  1100 l 
c) veľkokapacitný kontajner 5000 l 

  
§ 7 

Určenie a platenie  poplatku 
  
1) Poplatok mesto poplatníkovi vyrubí rozhodnutím za príslušné zdaňovacie obdobie.  
  
2) Pri množstvovom zbere je poplatok splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti  

rozhodnutia, ktorým sa stanoví výška poplatku.  
 
3) Poplatník označí platbu poplatku variabilným symbolom uvedeným vo výrokovej 

časti rozhodnutia. 
  

§ 8 
Zníženie alebo odpustenie poplatku 

                                  
1) Mesto  zníži sadzbu  poplatku  alebo poplatok odpustí pre poplatníka uvedeného v § 2 a) 

tohto nariadenia  ak  poplatník  preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta alebo sa počas celého zdaňovacieho 
obdobia nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. Vzniknutý preplatok mesto 
vráti na základe písomnej žiadosti poplatníka.  

  
2) Akceptovateľné doklady k zníženiu  alebo odpusteniu poplatku:  

• pracovné víza 
• potvrdenie o štúdiu  
• potvrdenie  o ubytovaní  študentov vydané v tom roku v ktorom sa uplatňuje úľava 
• doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie 

zamestnávateľa zo zahraničia 
• potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí 
• potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku v ktorom sa uplatňuje úľava 
• vo výnimočných prípadoch je možné predložiť čestné prehlásenie podpísané dvoma 

identifikovateľnými susedmi (meno, priezvisko, dátum narodenia, úplná adresa, 
podpis) 

• potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci  
• sobášny list 
• potvrdenie o výkone trestu 
• potvrdenie farského úradu 
• potvrdenie o umiestnení klienta v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom 

zariadení mimo územia mesta 
• rodný list dieťaťa a čestné prehlásenie rodiča  

 
3) Poplatník doklady predloží  v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia, najneskôr do 

30 dní od vzniku rozhodujúcej skutočnosti. 
 
4) V prípade, že nie je potvrdenie v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné 

k dokladom predložiť aj ich overený preklad. V doklade musí byť uvedený dátum od kedy 
do kedy bol (bude)  poplatník  mimo územia mesta. 



5) V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom 
období, je nutné predložiť doklady  pre zníženie  za každé zdaňovacie obdobie. 

 
§ 9 

Záverečné ustanovenia   

1) Dňom  účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 5/2016 o poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 

 
2) Mestské zastupiteľstvo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 

13.12.2018 uznesením č. 12/2018-MsZ 
 
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2019. 
 
  
 
 
 
 
 

Ing. Radoslav Vazan 
                 primátor mesta 

Dátum vyvesenia: 14.12.2018 
Dátum zvesenia: 29.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prihláška 

 
na množstvový zber v zmysle § 81 ods. 19) zákona 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s použitím zákona 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN  
č. 4/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
 
Údaje o poplatníkovi: 
 
Názov/Obchodné  
 
Meno:.......................................................................................................... 
 
 
Sídlo:........................................................................................................... 
 
 
IČO:............................................................................................................. 
 
 
Zaradenie do množstvového zberu pre obdobie roku .................................................. 

 
Miesto podnikania 

(sídlo prevádzkových jednotiek) 
Charakter   
prevádzky 

Frekvencia 
odvozu (dni) 

Typ nádoby 
a),b),c) ** 

Počet nádob 

     
     
     

 
*frekvencia odvozu nie dlhšia ako 14 dní 
 
**Typy zberných nádob: 
 

a) nádoba s objemom 110 l, 120 l 
b) kontajner s objemom  1100 l 
c) veľkokapacitný kontajner 5000 l 

 
 
        .......................................... 
        Podpis a odtlačok pečiatky 
v Krupine .......................... 
 
 
 


