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Mesto Gbely v súlade s § 6 ods. 2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)
O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§1
Úvodné a základné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo v Gbeloch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady ukladá na svojom území miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktorý 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 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 ( podľa
zákona o odpadoch).
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým 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, (školy, školské zariadenia a pod.)
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na účel podnikania. (rôzne firmy a podnikatelia)
3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a)
v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v meste trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo
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prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba
raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
4. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je klientom DPS n.o. Gbely, ktorému je poskytnutá celodenná starostlivosť,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo
ju užíva aj poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti
a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
5. Mesto stanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre Mesto Gbely
vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; v prípade že je nehnuteľnosť neobývaná,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto
(ďalej len „platiteľ“)
c) poplatník, ktorého určí mesto z obyvateľov bytu, ak ide o bytový dom; poplatník
vyberie poplatok od osôb, ktoré sú prihlásené na trvalý alebo prechodný pobyt
v tomto v byte.
6. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať
jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti
poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava
mimo územia Slovenskej republiky, alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich
zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná bezodkladne
písomne oznámiť mestu.
7. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku Mestu Gbely ručí platiteľ.
8. Poplatková povinnosť:
8.1. pre fyzickú osobu – občana vzniká dňom:
a) vzniku trvalého alebo prechodného pobytu v meste,
b) vzniku práva užívať byt (kúpou, nájmom, výpožičkou a pod.),
c) vzniku práva užívať nebytový priestor,
d) vzniku práva užívať stavbu, (byt, dom, chata a pod.),
e) vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast,
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f) vzniku práva užívať pozemky v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.
8.2. pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom (úrady, školy), dňom vzniku práva
užívať nehnuteľnosť to je že takáto právnická osoba je oprávnená nehnuteľnosť užívať
alebo ju užíva na iný účel ako na podnikanie.
8.3. pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu), dňom vzniku práva užívať
nehnuteľnosť na účel podnikania.
9. Poplatková povinnosť zaniká:
a) úmrtím poplatníka,
b) odsťahovaním poplatníka do iného miesta trvalého pobytu,
c) zrušením živnostenského oprávnenia fyzickej osoby – podnikateľa, zánikom
právnickej osoby alebo zrušením všetkých prevádzok na území mesta Gbely.
d) dňom zániku práva užívať nehnuteľnosti podľa bodu 8.1
V prípade zániku povinnosti platiť poplatok je platiteľ poplatku povinný túto skutočnosť
oznámiť Mestu Gbely do 30 dní odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, že prestáva byť
platiteľom. V prípade úmrtia platiteľa má túto povinnosť najbližší príbuzný alebo osoba
určená vyberaním poplatku za tohto poplatníka.

§2
Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
1.

Sadzby poplatkov:
a) Pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá prevádzkuje reštauráciu, bar,
pohostinstvo, klub, herňu, bufet a iné zariadenie poskytujúce služby podobného
charakteru, predajne potravinárskeho, nepotravinárskeho a zmiešaného tovaru je
stanovený poplatok podľa veľkosti nádoby, ich počtu a frekvencie vývozu za rok.
Sadzby poplatku sú nasledovné:
110 l zberná nádoba ... 0,02 €/l t.j. 2,20 € za 1 vývoz
120 l zberná nádoba ... 0,02 €/l t.j. 2,40 € za 1 vývoz
240 l zberná nádoba ... 0,01 €/l t.j. 2,40 € za 1 vývoz
1100 l zberná nádoba ... 0,01 €/l t.j. 11,00 € za 1 vývoz
b) Pre ostatné právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov, ktoré požiadajú

mesto o množstvový zber je za jeden liter komunálnych odpadov poplatok
v rovnakej výške ako v ods. 1 písm. a) tohto paragrafu.
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c) Pri paušálnom poplatku je sadzba 0,0658 € za osobu/zamestnanca/nehnuteľnosť

a kalendárny deň. Ročná sadzba poplatku sa za osobu/zamestnanca/nehnuteľnosť
zaokrúhľuje na dve desatinné miesta smerom dole. (t.j. 24,00 € za rok).
d) Pri poplatku podľa priemerného počtu ubytovaných osôb v nehnuteľnosti, v ktorej

sa poskytujú sociálne alebo ubytovacie služby, je poplatok vo výške 0,0658 € za
osobu a kalendárny deň. Ročná sadzba poplatku sa zaokrúhľuje na dve desatinné
miesta smerom dole. (t.j. 24,00 € za rok)
e) Pri jednorazovom objednaní 1 ks 1100 l kontajnera na odpad je poplatok vo výške

12,00 € za 1 vývoz..
f) Pri zakúpení 1 ks plastového vreca určeného na odpad s logom firmy oprávnenej na

zber a likvidáciu komunálneho odpadu je poplatok vo výške 1,20 €.
g) Pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu je sadzba poplatku vo výške
0,015 € za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.
2.

V prípade zvoleného množstvového zberu mesto určuje poplatok ako súčin frekvencie
odvozov, sadzby podľa odseku 1 písm. a) a objemu zbernej nádoby (resp. súčtu
objemu nádob), ktoré poplatník užíva. V prípade množstvového zberu drobného
stavebného odpadu sa poplatok určuje ako súčin množstva drobného stavebného
odpadu v kilogramoch a sadzby poplatku podľa § 2 ods. 1 písm. g). Množstvo odpadu
bude preukázané vážením na zbernom dvore odpadov, ulica Piesky č. 1604, Gbely.
Poplatníkovi odovzdá pracovník zberného dvora doklad (vážny lístok) o množstve
uloženého odpadu.

3. V prípade poplatku za osobu/zamestnanca, mesto určuje poplatok na zdaňovacie
obdobie, ktorým je kalendárny rok od 1.januára do 31. decembra príslušného roka:
a) pre poplatníka uvedeného v § 1 odseku 2 písm. a) ako súčin sadzby poplatku podľa
§ 2 odseku 1 písm. c) tohto VZN a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období,
počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať
b) pre poplatníka podľa § 1 odseku 2 písm. b) alebo odseku 2 písm. c) ako súčin
sadzby poplatku podľa § 2 odseku 1 písm. c) tohto VZN a počtu kalendárnych dní
v zdaňovacom období počas ktorých nehnuteľnosť užíva, okrem poplatníkov
uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), ktorí platia poplatok podľa tohto znenia.
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4. Ukazovateľ produkcie v určenom období komunálnych odpadov je súčet:
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú
v rozhodujúcom období u poplatníka podľa § 1 odseku 2 písm. b) alebo písm. c)
v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo, ktoré sú u poplatníka v
štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom
tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v meste,
ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať. Ak je poplatníkom fyzická osobapodnikateľ, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba. (ďalej len „priemerný počet
zamestnancov“), a
b) priemerného počtu ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v meste poskytuje sociálne alebo ubytovacie služby.
5. Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období nevypočíta
podľa odseku 4, ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je
súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený
o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený
koeficientom 1, a
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 4 písm. b)
6. Rozhodujúcim obdobím podľa § 2 odseku 3 tohto VZN je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať
v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok do konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní
ohlasovaciu povinnosť podľa § 1 ods. 9 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik
poplatkovej povinnosti, ak nie je možné postupovať podľa § 2 ods. 6 písm. a).

§3
Povinnosti poplatníka
1. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti oznámiť mestu
vznik poplatkovej povinnosti a uviesť:
a) svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého alebo prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa § 1
odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto VZN, názov alebo obchodné meno, sídlo
alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 1
odseku 7,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 1 odseku 1 až 5, spolu s ohlásením
predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie
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alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie
poplatku podľa § 4 tohto VZN.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť Mestu do
30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
3. Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej
povinnosti, do 30 dní od vzniku alebo zániku skutočností, ktorá je predmetom
poplatku, okrem tých prípadov, kedy je podľa tohto VZN určená iná lehota. Ak
vznikne poplatková povinnosť v priebehu kalendárneho roka, podľa § 1 odseku 8 tohto
VZN, platí sa jeho splatná časť odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti, podľa § 2 tohto
VZN.

§4
Vrátenie, zníženia a odpustenie poplatku
1. Mesto vráti na základe podanej žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť
poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho
obdobia podľa § 1 odsek 9 tohto VZN a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti nasledovne:
a) v prípade úmrtia poplatníka, predloží najbližší príbuzný alebo osoba určená
vyberaním poplatku za tohto poplatníka úmrtný list,
b) v prípade odsťahovania poplatníka do iného miesta trvalého pobytu, predloží
poplatník relevantný doklad o trvalom pobyte v mieste nového trvalého pobytu
(občiansky preukaz alebo potvrdenie o trvalom pobyte),
c) v prípade zrušenia živnostenského oprávnenia fyzickej osoby – podnikateľa,
zánikom právnickej osoby alebo zrušením všetkých prevádzok na území mesta
Gbely, predloží táto doklad o zrušení živnostenského oprávnenia,
d) v prípade zániku práva užívať nehnuteľnosti (byt, nebytový priestor, stavbu,
záhradu), predloží rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností,
2. Miestny poplatok za komunálne odpady mesto zníži alebo odpustí tomu, kto o zníženie
osobne alebo prostredníctvom zákonného zástupcu písomne požiada a preukáže
príslušnými dokladmi, že spĺňa podmienky uvedené v nasledujúcich bodoch:
a) Študent alebo pracujúci v zahraničí, ktorý preukáže, že sa v zdaňovacom období
viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Poplatok na osobu sa
odpustí, za obdobie za ktoré bude preukázaná neprítomnosť na území mesta. Za
ostatné dni bude poplatok vyrubený vo výške 0,0658 € podľa § 2 ods. 1 písm. c)
tohto VZN. Uvedené skutočnosti preukazuje poplatník – žiadateľ, predložením
nasledovných dokladov:
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potvrdením o študijnom pobyte v zahraničí, potvrdením zo školy, o vyslaní na
štúdium s určením predpokladaného obdobia pobytu v zahraničí v príslušnom
kalendárnom roku - originál,
- potvrdením o pracovnom pobyte v zahraničí na príslušný kalendárny rok originál,
- fotokópiou pracovnej zmluvy,
- potvrdením zamestnávateľa o výkone práce poplatníka v zahraničí na príslušný
kalendárny rok - originál,
- fotokópia dokladu o prechodnom pobyte v zahraničí,
- v prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom,
- alebo iné hodnoverné doklady preukazujúce dlhodobý pobyt v zahraničí (čestné
prehlásenie) - originál
b) Študent, ktorý navštevuje školu na území Slovenskej republiky a zároveň je
ubytovaný v mieste štúdia (ubytovňa, internát, podnájom, ...), a preukáže že sa
v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území
mesta. Poplatok na osobu sa odpustí, za obdobie za ktoré bude preukázaná
neprítomnosť na území mesta. Za ostatné dni bude poplatok vyrubený vo výške
0,0658 € podľa § 2 ods. 1 písm. c) tohto VZN. Uvedené skutočnosti preukazuje
poplatník – žiadateľ, predložením nasledovných dokladov:
- študent v Slovenskej republike doložení potvrdenie o návšteve školy
a potvrdenie o ubytovaní v mieste školy. V prípade ubytovania v súkromí
prehlásenie vlastníka a prenajímateľa alebo zmluva o ubytovaní.
-

3. Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
4. V prípade, že má žiadateľ evidované nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne
odpady a miestnych daniach z predchádzajúceho obdobia, nebude žiadateľovi a
osobám prihláseným na trvalý pobyt v nehnuteľnosti poskytnutá žiadna z uvedených
úľav.

§5
Vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku
1. Poplatok podľa § 2 ods. 1 písm. a) – e) vyrubuje Mesto Gbely rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok podľa § 2 ods. 1 písm. f) sa platí v hotovosti
v pokladni mesta. Poplatok podľa § 2 ods. 1 písm. g) sa platí v hotovosti v zbernom
dvore odpadov na ulici Piesky č. 1604.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, Mesto vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až
do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
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3. Spôsob úhrady poplatku:
a) poštovou peňažnou poukážkou,
b) bezhotovostným prevodom na účet mesta (SK79 5600 0000 0026 0133 7003)
alebo
c) v hotovosti do 300 € do pokladne Mesta Gbely .
Po zaplatení poplatku je poplatník povinný prevziať si na Mestskom úrade nálepku na
zbernú nádobu pre príslušný kalendárny rok.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje osobitný predpis zákon č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Gbely č. ......./2016 zo
dňa ............
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2017.
5. Týmto VZN sa ruší VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady zo dňa 10.12.2012 schválené uznesením č. 231/2012
a dodatok č. 1 k VZN zo dňa 15.12.2014 schválený uznesením č. 23/2014.
V Gbeloch dňa 18.11.2016

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta
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