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Príloha č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

 

Sadzba miestneho poplatku od 1. 1. 2022 sa stanovuje: 

1. Pre fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo sa zdržuje 

sa na území mesta dlhšie ako 90 dní v zdaňovacom období vo výške 0,1095 eur za osobu a deň, t.j. 

39,97 eura za osobu ročne  

2. Pre fyzickú osobu, ktorá je na území mesta Svätý Jur oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

/nie chatu alebo chalupu/, nebytový priestor, alebo jej časť vo výške 0,1095 eura za nehnuteľnosť a 

deň, t.j. 39,97 eur za nehnuteľnosť ročne  

3. Pre fyzickú osobu, ktorá je na území mesta Svätý Jur oprávnená užívať alebo užíva záhradu, chatu 

alebo chalupu vo výške 0,0685 eura za záhradu, chatu alebo chalupu a deň , t.j. 25 eur za záhradu, 

chatu alebo chalupu 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 0,1095 eura za nehnuteľnosť 

a deň, t.j. 39,97 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 
Frekvencia 

vývozu 

suma za 
nádobu 
EUR / za 

rok2 

240 l plastová nádoba  32 x 123 

1100 l kontajner (Marius-Pedersen) 2 x 7 dní 2128 

1100 l kontajner (Marius-Pedersen) 1 x 7 dní 1232 

1100 l kontajner (Marius-Pedersen) 1 x 14 dní 824 

1100 l kontajner (Marius-Pedersen) 1 x mesiac 522 

1100 l kontajner (Marius-Pedersen) 
separáty 1 x 14 dní 263 

1100 l kontajner v osobnom vlastníctve 2 x 7 dní 2080 

1100 l kontajner v osobnom vlastníctve 1 x 7 dní 1144 

1100 l kontajner v osobnom vlastníctve 1 x 14 dní 746 

1100 l kontajner v osobnom vlastníctve 1 x mesiac 440 
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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 0,1095 eura za deň, t.j. 39,97 eur ročne  

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.  

8. Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti , podľa množstva odovzdaného 

DSO na mieste obcou určenom správcovi poplatku, alebo poverenému zamestnancovi  

9. Sadzba poplatku je 0,050 € za kg DSO Táto príloha bola schválená na MsZ dňa 14.12.2021 

 

Záverečné ustanovenia:  

Pôvodná príloha č.1/2020 z 16.12.2020 stráca účinnosť 31.12.2021 Táto príloha č 1 k VZN č. 3/2021 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 

1.1.2022  

 

Ing. Šimon Gabura  
  primátor mesta 

 

 

Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk : 

Odo dňa : 24.11.2021     

Do dňa: 10.12.2021 

Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk  

Odo dňa: 16.12.2021 

Do dňa: trvá 

http://www.svatyjur.sk/

