MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3 / 2014
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Svätý Jur
Úvodné ustanovenie
§1
Mestské zastupiteľstvo vo Svätom Jure podľa ustanovenia § 11 ods.4 písm.d) zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov rozhodlo, že
v nadväznosti na zákon NR SR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1.januára 2014
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len poplatok ).
§2
Poplatník
1) Poplatok sa platí za komunálne odpady ( okrem elektroodpadov ) a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území mesta.
2) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na
území obce 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 obce 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 obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
3) Ak má fyzická osoba v meste súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu. Ak má fyzická osoba podľa odseku v meste trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne je oprávnenou užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel
ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu
4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom uvedeným v odseku 2., ak na jeho základe:
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a)užíva priestory nehnuteľností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť
e) v nehnuteľnosti 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
§3
Poplatok, poplatková povinnosť
1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá mesto a za vybraný poplatok ručí
platiteľ, ktorým môže byť:
- vlastník nehnuteľnosti
- zástupca vlastníkov nehnuteľností alebo správca nehnuteľností, určený
spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, ak s výberom poplatku zástupca, alebo správca súhlasí.
- správca nehnuteľnosti, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo
mesto
2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku ručí platiteľ.
3) Ak viacero poplatníkov podľa §2 odsek 2 písmeno 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 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 oznámiť mestu.
4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, kedy sa občan stane poplatníkom mesta, a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§4
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa § 2 ods.2 písm. a/,b/ sa stanovuje podľa prílohy č.1
k tomuto VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Svätý Jur pre zdaňovacie obdobie jedného kalendárneho roka.
2) Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa § 2 ods.2 písm. c) sa stanovuje podľa prílohy č.1
k tomuto doplnku VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Počet nádob a frekvenciu zberu si poplatník dohodne s mestom podľa množstva ním
vyprodukovaného odpadu za zdaňovacie obdobie kalendárny rok.
§5
Oznamovacia povinnosť
1) Pre určenie poplatku je rozhodujúci stav k 1 . januáru príslušného kalendárneho roka.
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2) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu(ďalej len identifikačné údaje), v prípade určeného zástupcu § 3 ods.3) VZN aj údaje
za ostatných členov domácnosti.
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
c) ak požaduje zníženie alebo dopustenie poplatku , doložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
znížene, alebo odpustenie poplatku
4) Priznanie k poplatku sa podáva na tlačive na to určenom
§6
Určenie poplatku
1) Poplatok určuje správca poplatku každoročne Rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto určí pomernú
časť poplatku Rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, mesto určí
poplatok Rozhodnutím v celkovej sume spoločnému zástupcovi.
4) Ak správca poplatku neurčil poplatok podľa bodu 1) a2) , a v priebehu zdaňovacieho
obdobia zanikla poplatková povinnosť, správca poplatku určí Rozhodnutím pomernú časť
poplatku do zániku poplatkovej povinnosti.
5) Poplatok sa vyberá v eurách, v hotovosti do pokladne mesta, alebo bezhotovostne šekom,
alebo peňažným prevodom na účet mesta
6) Poplatník označí platbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
nasledovne:
- variabilný symbol na poplatku - uvedené v Rozhodnutí
- číslo účtu vedené v pobočke VÚB Pezinok - SK34 0200 0000 0000 0062 4112 (
(624122/0200)
7) Pri určení miestneho poplatku za predchádzajúce roky sa postupuje podľa VZN platného
v príslušnom roku
§7
Vrátenie , zníženie a odpustenie poplatku
1) Mesto vráti poplatok , alebo jeho pomernú časť poplatníkovi:
a) ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak
preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku, alebo jeho pomernej časti do 30
dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie.
b) ktorý uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, do 30 dní odo dňa
doručenia písomnej žiadosti
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2) Mesto poplatok zníži, alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa
zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo mesta viac ako 90 dní v zdaňovacom období.
§8
Oslobodenie od poplatku
1) Správca poplatku zníži poplatok o 25 %:
a) fyzickej osobe staršej ako 70 rokov na základe písomnej žiadosti poplatníka
v príslušnom zdaňovacom období
3) Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku
sú:
a) potvrdenie o návšteve školy mimo územia SR
b) potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry), že poplatník je ich zamestnancom
k určenému obdobiu, a miesto výkonu práce poplatníka je mimo miesta trvalého pobytu
c) pracovná zmluvy
d) nájomná zmluvy
e) doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení
f) potvrdenie od príslušného mestského(obecného) úradu, o tom, že poplatník sa
dlhodobo zdržuje i ich meste (obci), kde zároveň uhrádza poplatok za komunálne odpady
g) úmrtný list
4) Poplatník preukazujúci nárok na zníženie, alebo odpustenie poplatku je povinný predkladať
doklady na zníženie, alebo odpustenie poplatku každoročne s dátum za určené obdobie.
Podmienkou na zníženie poplatku, resp. odpustenie poplatku, je hodnoverný doklad, z ktorého
jednoznačne vyplýva, že sa poplatník zdržiava, alebo bude zdržiavať v danom zdaňovacom
období dlhodobo mimo mesto Svätý Jur. Dátum vystavenia dokladu, musí byť zhodný so
zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na odpustenie poplatku, vrátane uvedenia
dátumu odkedy a do kedy ( alebo bude) poplatník mimo mesto Svätý Jur.
5) Doklady na zníženie, alebo odpustenie poplatku môže podať poplatník aj za ostatných
členov spoločnej domácnosti, za ktoré plní poplatkovú povinnosť.
6) Mesto na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie, alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok zníži, alebo odpustí Rozhodnutím.
7) Správca poplatku zníži, alebo odpusti poplatok len poplatníkovi, ktorý si riadne plní svoju
poplatkovú povinnosť a nemá evidované žiadne nedoplatky na poplatku za predchádzajúce
obdobie.
§9
Splatnosť poplatku
a) Poplatok je splatný do 15 dní od odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia.
b) poplatok pre trojčlennú až päťčlennú rodinu je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to
- 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia
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- do 30.septembra bežného roka, v ktorom sa poplatok určuje
c) poplatok pre šesťčlennú a viacčlennú rodinu je splatný v troch rovnakých splátkach a to
- 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia
- do 30.júna bežného roka, v ktorom sa poplatok určuje
- do 30.septembra bežného roka, v ktorom sa poplatok určuje
d) poplatník môže určený poplatok , ktorý bol rozhodnutím správcu určený v splátkach,
zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

§10
Zrušovacie ustanovenia
Týmto sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2012 o miestnych poplatkoch v znení jeho
neskorších dodatkov na území mesta Svätý Jur.
§11
Účinnosť
Toto všeobecné záväzné nariadenie 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Svätý Jur nadobúda účinnosť od 1. januára 2015.

Ing. Alexander Achberger
primátor mesta

Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk :
Od 6.10.2014
do 4.11.2014
Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk:
odo 5.11.2014
do trvá
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MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Príloha č. 1/2014
k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 3 / 2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Sadzba miestneho poplatku od 1. 1. 2015 sa stanovuje:
1. Pre fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
vo výške 0,0866 eur za osobu a deň, t.j. 31,60 eura za osobu ročne
2. Pre fyzickú osobu, ktorá je na území mesta Svätý Jur oprávnená užívať alebo užíva byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu /chatu, chalupu/ alebo jej časť
vo výške 0,1095 eura za nehnuteľnosť a deň, t.j. 40,08 eur za nehnuteľnosť ročne
3. Pre fyzickú osobu, ktorá je na území mesta Svätý Jur oprávnená užívať alebo užíva záhradu
vo výške 0,0879 eura za záhradu a deň , t.j. 32,08 eur za záhradu ročne
4. Pre právnickú osobu, ktorá je na území mesta Svätý Jur oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
vo výške 0,0879 eura za nehnuteľnosť a deň, t.j. 32,08 eur za nehnuteľnosť ročne
5. Pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania podľa typu používaných nádob viď tabuľka č.1
TABUĽKA č.1

DRUH NÁDOBY
240 l plastová nádoba vývoz 32 x ročne
1100 l kontajner
/v osobnom vlastníctve/
1100 l kontajner vývoz 2x7dní
1100 l kontajner 1x7 dní
1100 l kontajner 1x14 dní
1100 l kontajner 1x mesiac
1100 l kontajner /Mariusu-Pedersen/
1100 l kontajner 2x7dní
1100 l kontajner 1x7 dní
1100 l kontajner 1x14 dní
1100 l kontajner 1x mesiac
1100 l kontajner 1x14 dní (separáty)

suma za nádobu
EURO / za rok
77,00

1300,00
715,00
466,00
275,00
1330,00
770,00
515,00
326,00
90,00

6. Pre podnikateľov s oprávnením podnikať v mieste trvalého bydliska, ktorí využívajú pri
prevádzkovaní živnosti nádobu na komunálny odpad z nehnuteľnosti a bytu slúžiacich na
bývanie platí poplatok

vo výške 0,0740 eura za deň, t.j. 27,08 eur ročne
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7. Podnikatelia, ktorí prevádzkujú živnosť v rovnakej nehnuteľnosti, sa môžu dohodnúť na
spoločnom užívaní zbernej nádoby. Sadzba poplatku sa stanovuje v zmysle tejto prílohy
ods.5 tabuľky č.1 alikvotne.
Táto príloha bola schválená na MsZ dňa 4.11.2014
Záverečné ustanovenia:
Pôvodná príloha č.1/2012 stráca účinnosť 31.12.2014
Táto príloha č 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
nadobúda účinnosť dňa 1.1.2015
Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk :
Odo dňa : .6.10.2014.............
Do dňa: 4.11.2014
Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk
Odo dňa: 5.11.2014
Do dňa: trvá

Ing. Alexander Achberger
primátor mesta
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