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Mesto Krompachy, Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. 

c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich 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 len „zákon o miestnych daniach“) sa uznieslo 
na vydaní tohto  Všeobecne záväzného nariadenia  č. xx/2021 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území  mesta Krompachy (ďalej len 
„nariadenie“). 
 

PRVÁ ČASŤ 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady sú uvedené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach. 

 
Čl. 2 

Základné ustanovenie 
 

 Mesto Krompachy týmto nariadením ukladá s účinnosťou od 1.1.2021 miestny poplatok 
za komunálne odpady a drobné stavebné. 

 
Čl. 3 

Predmet úpravy VZN 
 
1. Predmetom tohto nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona 
o miestnych daniach. 

2. Toto nariadenie upravuje: 
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu 
b) určenie spôsobu vyrubovania a platenia poplatku 
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

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

DRUHÁ ČASŤ 
Čl. 4 

Poplatok 
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Poplatok platí poplatník podľa § 77 ods. 2 a 7 zákona o miestnych daniach.  
 
 
 

 
 

Čl. 5 
Sadzba poplatku 

 
Sadzba poplatku je: 
 
a) 0,0822  € za osobu a kalendárny deň (t. j. 30,- € za osobu a kalendárny rok), v prípade, že  
    sa jedná o fyzickú osobu podľa § 77 ods. 2a) zák. č. 582/2004 Z.z. v zn. n. p., 
b) 0,037 € za jeden liter komunálnych odpadov  v prípade, že právnická osoba, resp. fyzická      
    osoba - podnikateľ požiada o množstvový zber (uzatvorí dohodu o objeme zbernej nádoby  
    a frekvencii vývozu) 
c) 0,0240 € za jeden kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa         
bude vyberať v hotovosti pri odovzdaní odpadu v zbernom dvore na Hornádskej ulici  
    v Krompachoch, poverenému zamestnancovi správcu dane. 
 

 
Čl. 6 

Určenie poplatku 
 

Poplatok za jeden kalendárny rok sa určí: 
 
a) v prípade fyzických osôb ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku, počas 
ktorých má poplatník v meste trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých 
nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať, 
 
b) v prípade právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov ako súčin frekvencie odvozov, 
sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom 
zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Tieto osoby sú povinné 
uzavrieť Dohodu o frekvencii vývozov a veľkosti zbernej nádoby v súlade s platnými zákonmi 
SR a platnými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Krompachy.  
 

 
 

Čl. 7 
Postup obce pri určení poplatku a splatnosť poplatku 

 
1. Mesto Krompachy v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. v zn. n. p. vyrubuje poplatok 
rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
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2. Mesto Krompachy môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú 
splatné v lehotách určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

 
 

Čl. 8 
Zníženie poplatku 

 
1. Správca dane poskytne zníženie ročného poplatku z 30,-  na 25,- € osobám, ktoré k 31.12.     
   
predošlého zdaňovacieho obdobia dovŕšia 65 rokov veku, bez podania žiadosti, na základe     
údajov z evidencie obyvateľov. 
 
2. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok zníži na najnižšiu sadzbu   
na obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 
dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Krompachy. 
 
3. Podkladom pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva  
počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Krompachy a to najmä: 
a) poplatník navštevujúci predškolské zariadenie, základnú školu, poplatník študujúci  

na strednej alebo vysokej škole  na území SR mimo miesta trvalého pobytu: 
    - potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní v SR, alebo  
    - zmluva o ubytovaní, 
b) poplatník zamestnaný mimo mesta Krompachy na území SR: 
   - doklad o zamestnaní preukazujúci trvanie pracovného pomeru v príslušnom zdaňovacom 
období a súčasne doklad o ubytovaní,  alebo prechodnom pobyte, alebo zmluva o ubytovaní. 
 
4.  Na výzvu správcu dane je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov 
uvedených v ods. 3 čl. 8. 
 
5. V prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť presný počet dní, za ktoré 
poplatník žiada zníženie poplatku, poplatník túto skutočnosť prehlásiť čestným vyhlásením. 
 
6. Správca dane môže žiadať od poplatníka doplnenie aj iných dokladov, ktoré preukazujú 
pobyt poplatníka mimo mesta Krompachy.   

 
 

Čl. 9 
Odpustenie poplatku 

 
1. Správca dane na základe písomnej žiadostí poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 
nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Krompachy. 
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2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 
počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Krompachy a to najmä: 
 
a) poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí: 
 
 - potvrdenie o návšteve predškolského zariadenia, alebo základnej školy v zahraničí 
 - potvrdenie o štúdiu na strednej alebo vysokej škole v zahraničí, alebo 
 - potvrdenie o ubytovaní, alebo  
 - nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností, alebo 
 - potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí, alebo 
 - kópia karty o trvalom pobyte občana Európskej únie, alebo 
 - pracovná zmluva, alebo 
 - potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala zamestnanie v zahraničí, alebo 
- potvrdenie zamestnávateľa o vyslaní danej osoby na dlhodobú pracovnú cestu do   
  zahraničia, alebo 
- potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník je zamestnaný ako vodič medzinárodnej cestnej  
  nákladnej dopravy, alebo 
- výpis zo sociálnej poisťovne daného štátu o poberaní nemocenských dávok, alebo 
- výpis z úradu práce daného štátu o evidencii poplatníka v zozname uchádzačov o  
  zamestnanie, alebo 
- pracovné povolenie na území daného štátu, alebo 
- kópia rozhodnutia o vyrubení miestnych daní v mieste pobytu v danom štáte, alebo 
- sobášny list zo zahraničia, alebo 
- rodný list dieťaťa narodeného v zahraničí 
. 
 
 V prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť presný počet dní, 
za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku, poplatník túto skutočnosť prehlási čestným 
vyhlásením. 
 K dokladom, ktoré sú vystavené v cudzom jazyku (okrem českého) je potrebné doložiť 
slovenský preklad. 
 
b) poplatník vo výkone trestu odňatia slobody: 
 
- rozhodnutie o výkone trestu 
- potvrdenie ústavu na výkon väzby, alebo 
- potvrdenie ústavu na výkon odňatia slobody 
 
c) poplatník bývajúci mimo miesta trvalého pobytu   
 
- potvrdenie o vyrubení a zaplatení poplatku v inej obci za poplatníka 
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d) poplatník umiestnený v domove dôchodcov, alebo podobnom zariadení s  
    celodennou starostlivosťou 
 
- potvrdenie o umiestnení v tomto zariadení 
 
3.  Na výzvu správcu dane je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov 
uvedených v ods. 2. čl. 9. 
 
 

Čl. 10 
 

Vrátenie poplatku alebo pomernej časti z dôvodu zániku daňovej povinnosti 
 

1. Správca dane vráti poplatok, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe jeho 
žiadosti, ak mu v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok 
a preukáže splnenie všetkých podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 
a) Splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods. 2 

zákona o miestnych daniach, 
b) Poplatok musí byť uhradený, 
c) Poplatník nesmie byť dlžníkom mesta Krompachy 
 

2. Správca dane na základe písomného ohlásenia vráti poplatok alebo jeho pomernú časť 
poplatníkovi, ktorému zanikne vlastnícke právo alebo právo užívať nehnuteľností a predloží 
rozhodnutie z katastrálneho úradu, alebo nájomnú zmluvu. 
 
3. Správca dane na základe písomného ohlásenia vráti poplatok alebo jeho pomernú časť 
podnikateľovi, ktorý v priebehu roka ukončí podnikateľskú činnosť a predloží doklad  
o ukončení podnikania vydaný príslušným úradom, alebo oznámenie o ukončení podnikania. 
 
 

Čl. 11 
Postup proti tvrdosti zákona 

 
 Správca dane môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie 
tvrdostí zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 12 
 

1. Správu miestneho poplatku vykonáva mesto prostredníctvo primátora mesta a poverených  
    pracovníkov mestského úradu. 
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2. Ak sa v zákone NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  
     za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zn. n. p. neustanovuje inak, postupuje    
     sa v konaní vo veciach miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady a drobné  
     stavebné odpady podľa zákona NR SR  č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)     
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. 
 
3. Tlačivá žiadosti na zníženie a odpustenie poplatku, alebo splnenie si ohlasovacej povinnosti 
sú k dispozícií: 
- na oddelení majetku a regionálneho rozvoja 
- na internetovej adrese mesta, www.krompachy.sk  
 
4. Na tomto VZN č. xx/2021 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom 
zasadnutí dňa .................., Uznesením č. .................. 
 
5. Toto VZN č. xx/2021 nadobúda účinnosť od 1.1.2022. 
 
6. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení jeho neskorších doplnkov. 
 
V Krompachoch dňa  
 

                                                
                 Ing. Iveta Rušinová v. r. 

                                                        primátorka mesta 


