
 

 

M E S T O   S V Ä T Ý   J U R 
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29,  900 21  Svätý Jur 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2021 

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území mesta Svätý Jur 

 

 

§1 

Základné ustanovenie 

1.  Mestské zastupiteľstvo vo Svätom Jure podľa ustanovenia § 11 ods.4 písm. d) zák. 

SNR 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 2021 miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok). 

 

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania 

poplatku za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 

Svätý Jur v zdaňovacom období. Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok. 

 

§2 

Poplatník 

 1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavené odpady, ktoré vznikajú na 

území mesta, okrem elektroodpadov, použitých batérii a akumulátorov pochádzajúcich od 

fyzických osôb, a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.  
 

 2. Podľa § 77 ods. 2, pís. a) b) zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov: 

Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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 

Sadzba poplatku 

1. Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa § 2 ods. 2 písm. a/, b/, c/ 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 za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa stanovuje vo výške 

0,05 eura za 1 kg. 
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3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca určí 

pomernú časť poplatku, ktorá začína dňom vzniku poplatkovej povinnosti v trvaní až do konca 

príslušného zdaňovacieho obdobia. Poplatok je splatný do 30 dní od vzniku poplatkovej 

povinnosti. 

 

§4 

Zníženie a vrátenie poplatku 
1. Mesto Svätý Jur na základe písomnej žiadosti zníži alebo odpustí poplatok za obdobie, za 

ktoré poplatník preukáže správcovi splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie 

poplatku a predloží podklady preukazujúce, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta:   

• o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa zdržiava v nápravno – 

výchovnom zariadení – výkon väzby alebo trestu, 

• o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa zdržiava v zariadení 

poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, 

• o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa zdržiava v zahraničí (na 

základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu 

zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných 

povinností, z dôvodu štúdia v zahraničí atď.) 

• O 100 % za obdobie, za ktoré poplatník, ktorý nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti 

v meste preukáže, že sa zdržiava v inej obci, kde je poplatníkom 

• O 50 % za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa zdržiava v študentskom 

domove alebo na internáte 

 

2. Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku 

sú: 

✓ Potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu 

✓ Potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou 

✓ Potvrdenie o prihlásení k pobytu v zahraničí 

✓ Aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí pri dlhodobom pracovnom pomere 

✓ Aktuálne potvrdenie o prenájme alebo vlastníctve nehnuteľnosti pri dlhodobom pobyte 

v zahraničí 

✓ Potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní 

✓ Nájomná zmluva a doklad o zaplatení komunálneho odpadu v obci, kde sa momentálne 

poplatník zdržiava 

✓ Potvrdenie o nezvestnosti od policajného zboru SR 

 

Uvedené doklady musia byť platné pre kalendárny rok, za ktorý si poplatník uplatňuje odpustenie 

poplatku a poplatník ich predloží do 30 dní odo dňa vzniku nároku uplatnenia si zníženia alebo 

odpustenia poplatku. 

 

Čestné prehlásenie sa nepovažuje za doklad, ktorý odôvodňuje vrátenie, resp. zníženie poplatku. 

 

3. Mesto automaticky zníži poplatok o 25 % fyzickej osobe, ktorá dovŕši vek 62 rokov 

pred začiatkom zdaňovacieho obdobia.  

 

4. Doklady na zníženie, alebo odpustenie poplatku môže podať poplatník aj za ostatných 

členov spoločnej domácnosti, za ktorých plní poplatkovú povinnosť. 
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5. Poplatník preukazujúci nárok na zníženie, alebo odpustenie poplatku je povinný 

predkladať doklady na zníženie, alebo odpustenie každoročne s dátumom zhodným so 

zdaňovacím obdobím, na ktoré si uplatňuje nárok. 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 (viac ako 90 dní mimo 

mesta Svätý Jur).  

 

6. Správca poplatku zníži, alebo odpustí poplatok len poplatníkovi, ktorý si riadne plní 

svoju poplatkovú povinnosť a nemá evidované žiadne nedoplatky na poplatku za predchádzajúce 

obdobie. 

 

§ 5 

Oznamovacia povinnosť 
1. Poplatník je povinný si v priebehu zdaňovacieho obdobia (t.j. kalendárny rok) splniť 

oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa jej vzniku na predpísanom tlačive, na ktorom je 

povinný uviesť: 

 a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu(ďalej len identifikačné údaje), v prípade určeného zástupcu aj údaje za ostatných členov 

domácnosti,  

 b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku,  

 c) požiadavku na zníženie alebo odpustenie poplatku (súčasne predloží aj doklady, ktoré 

odôvodňujú znížene, alebo odpustenie poplatku).  

 

2. noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa u správcu poplatku najneskôr do 30 dní 

odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku. 

 

3. v prípade nepodania ohlásenia alebo neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre 

výpočet poplatku správca poplatku vychádza z posledných jemu známych údajov, ktoré si 

zaobstará bez súčinnosti poplatníka a vyrubí poplatok podľa pomôcok. 

 

§6 

Splnomocňovacie ustanovenia 
1. Správca ustanovuje, ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo 

ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený 

spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí. 

 

§ 7 

Poplatková povinnosť 

1. Vyrubený poplatok je splatný v lehote alebo splátkach určených správcom dane v 

rozhodnutí. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím mesta určený v splátkach, 

zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

 

2. Daňovník je povinný zaplatiť miestne dane a poplatok spôsobom určeným v rozhodnutí. 

Poplatok sa platí : 

- v hotovosti v eurách v pokladni mesta Svätý Jur v hodnote do 300 eur 

- bezhotovostne v pokladni mesta platobnou kartou 

- poštovým poukazom 

- bezhotovostne peňažným prevodom na účet mesta 
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3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, kedy sa občan stane poplatníkom mesta, a zaniká 

dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 

4. Poplatok za drobné stavebné odpady uhrádza poplatník v hotovosti, napr. priamo na 

zbernom dvore správcovi poplatku, t. j. poverenému zamestnancovi mesta, o čom poplatníkovi 

následne vydá potvrdenie o prijatí platby. Platí sa za skutočne odovzdané množstvo DSO.  

  

§ 8  

Záverečné ustanovenia 

 

 Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie 12/2019 

o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 Toto nariadenie bolo schválené na MsZ dňa 14.12. 2021 a nadobúda účinnosť od 

1.1.2022. 

 Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke 

Mesta Svätý Jur od   24.11.2021    do   10.12.2021 

 Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a 

www.svatyjur.sk: odo dňa: 16.12.2021 do dňa: trvá 

 

 

 

 

 

 

Ing. Šimon Gabura 

    primátor mesta 

         v. r. 


