Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 2.12.2020.
VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 29.12.2020.
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021.
Mesto Nová Dubnica na základe § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon NR SR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre Mesto Nová Dubnica toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 mesta Nová Dubnica
o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2018 Mesta Nová
Dubnica o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čl. 1
Základné ustanovenia

1)

Znenie Článku 1, odseku 2 sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:
Článok 1
Predmet úpravy
2. Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, za činnosti
nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom okrem biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov uvedených
v článku 2, odsek 2, písmeno b) a c), za triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na
ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, za náklady spôsobené nedôsledným
triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, za náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa
osobitného predpisu, za činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak nebol v
meste zavedený množstvový zber stavebného odpadu.

2)

Znenie Článku 2, odseku 3 sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:
Článok 2
Poplatok
3. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v meste súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako
na podnikanie, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v meste trvalý a prechodný pobyt
a súčasne je podľa ods. 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miesto
podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá
zriadenú prevádzkareň, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého
alebo prechodného pobytu. Ak poplatník nemá v meste trvalý pobyt ani prechodný pobyt
a je oprávnený na území mesta užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí
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a poplatníkom je len raz. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový
v príslušnej časti mesta.

3)

Článok 9 Odpustenie poplatku sa vypúšťa.

4)

Znenie Čl. 10 sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

zber

Článok 10
Zníženie poplatku
1. Mesto zníži poplatok o 20 %
a) študentom študujúcim mimo miesta trvalého pobytu, ktorí o zníženie poplatku
požiadajú a v žiadosti uvedú údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo
dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka
alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má mesto
zriadený prístup,
b) fyzickým osobám žijúcim alebo pracujúcim mimo trvalého bydliska na území SR,
ktorí sa preukážu dokladom o prechodnom pobyte, alebo potvrdením o úhrade
poplatku v mieste prechodného pobytu alebo kópiou nájomnej zmluvy alebo
zálohového predpisu od správcu nehnuteľnosti, z ktorých je zrejmé, že poplatník
uhrádza aj poplatok za odpad,
c) fyzickej osobe, ktorej príjem a príjem osôb, ktoré sa s ňou spoločne posudzujú,
nedosahuje životné minimum podľa zákona č. 599/2003 Z.z..
2. Mesto zníži poplatok o 25%
a) fyzickým osobám, ktoré dosiahli k 1. januáru príslušného roka vek 62 rokov
3. Mesto zníži poplatok o 70% po dobu trvania pobytu v zahraničí:
a) študentom študujúcich v zahraničí, ktorí sa preukážu potvrdením o dennom štúdiu
v zahraničí alebo potvrdením príslušného orgánu o pobyte vydaným podľa predpisov
krajiny, v ktorej sa zdržiava
b) fyzickým osobám
žijúcim alebo pracujúcim v zahraničí, ktoré sa preukážu
potvrdením príslušného orgánu o pobyte vydaným podľa predpisov krajiny, v ktorej
sa zdržiavajú, alebo nájomnou zmluvou vystavenou na meno poplatníka, alebo
pracovnou zmluvou, ktorá obsahuje adresu pobytu fyzickej osoby v zahraničí
c) fyzickým osobám, ktoré sú ženaté/vydaté v zahraničí, a ktoré neuplatnia ustanovenia
ods. b) a preukážu sa potvrdením o pobyte, prípadne bydlisku v zahraničí alebo
čestným prehlásením rodinných príslušníkov o pobyte v zahraničí. Pri overovaní, či
je fyzická osoba ženatá alebo vydatá sa použije stav uvedený v evidencii obyvateľstva
vedenej pri Mestskom úrade v Novej Dubnici.
V prípade, že
doklady budú vydané v inom ako slovenskom, českom, anglickom
a nemeckom jazyku, mesto je oprávnené vyžiadať si od poplatníka úradný preklad.

5)

Znenie Článku 11, odseku 1 sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:
Článok 11
Spoločné ustanovenie pre odpustenie a zníženie poplatku
1. Poplatník, ktorý bude požadovať odpustenie alebo zníženie poplatku je povinný každoročne
písomne podať na Mestský úrad v Novej Dubnici žiadosť o odpustenie alebo zníženie
poplatku najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia spolu s dokladmi, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku, inak nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku zaniká. O zníženie poplatku podľa článku 10 odsek 2 písmeno a) nie je potrebné
požiadať, správca dane zníži poplatok automaticky pri vydávaní rozhodnutia.
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6)

Znenie Prílohy č. 1 k VZN č. 12/2018 sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

Príloha č. 1 k VZN č. 12/2018

Sadzby poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady
poplatník
Fyzická osoba
Prihlásená v meste na trvalý alebo
prechodný pobyt
Oprávnená užívať alebo užívajúca
nehnuteľnosť ( garáž, záhrada ) na
iný účel ako podnikanie a nemá TP
na území mesta
Fyzická osoba
Oprávnená užívať alebo užívajúca
nehnuteľnosť ( byt ) na iný účel ako
podnikanie a nemá TP na území
mesta
Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na účel podnikania
Množstvový zber – sadzba v € za 1 liter odpadu
Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímesí určený na
recykláciu – sadzba v € za 1 kilogram odpadu
Drobný stavebný odpad netriedený určený na
zneškodnenie na skládke odpadov – sadzba v € za
1 kilogram odpadu

Sadzba v eur/deň
0,0932 €/deň
0,03 €/deň

0,0932 €/deň

0,03 €/deň
0,0653 €/deň
0,0531 €/liter odpadu
0,040 €/kg odpadu
0,075 €/kg odpadu

Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1.

Toto VZN schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16.12.2020 uznesením č.
89.

2.

Týmto VZN sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 12/2018 Mesta Nová
Dubnica o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

3.

Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta
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