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Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie do:     09.12.2022 

Všeobecne záväzné nariadenie zverejnené na úradnej tabuli dňa      .....12.2022 

Všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť od       01.01.2023 
 

 

N Á V R H 

MESTA  NEMŠOVÁ 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov predpisov vydáva toto 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. ......./ 2022 

o doplnení a zmene všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová v znení VZN č. 11/2015, VZN 

č. 2/2016 a VZN 5/2020, (ďalej len VZN 6/2014):   

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Vo VZN 6/2014 sa mení IV. časť odsek (2) nasledovne: 

(2) Sadzby poplatku sú nasledovné: 

a) pre fyzické osoby je 0,087 eur za osobu a deň  

- pri nehnuteľnosti a byte, ktoré slúžia na bývanie podľa počtu osôb prihlásených  na trvalý 

alebo prechodný pobyt v meste, 

b) pre fyzické osoby je 0,044 eur za poplatníka a zdaňovacie obdobie 

- občasné užívanie  nehnuteľnosti fyzickou osobou, ktorá je oprávnená užívať v meste 

nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie, nehnuteľnosť užíva sezónne (neobývaný dom, 

chata, chalupa, rekreačný domček). V poplatku je zohľadnená sezónnosť. 

c) pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov  je  0,109 eur za jedného 

zamestnanca a deň. 

  

Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov je súčin  priemerného počtu zamestnancov 

(a u reštauračných a kaviarenských alebo iných pohostinských služieb aj počet miest určených na 

poskytovanie služby) a stanoveného koeficientu. 

Koeficient pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov stanovuje takto: 

 

- Reštaurácie a pohostinské zariadenia                        - koeficient 0,15 

- Priemysel, poľnohospodárstvo a výrobné podniky   - koeficient 0,61 

- Zdravotné zariadenia                                                 - koeficient 0,61 

- Sociálne služby                                                          - koeficient 0,90 



- Školy a školské zariadenia                                         - koeficient 0,61 

- Veľkosklady                                                               - koeficient 1 

- Obchodné jednotky bez zamestnancov                      - koeficient 1 

- Obchodné jednotky s viac ako 1 zamestnancom       - koeficient 0,90 

- Drobné prevádzky, služby a úrady                             - koeficient 0,61 

- Vojenské zariadenia                                                   - koeficient 0,61 

- Banky                                                                         - koeficient 0,61 

Právnické osoby a  fyzické osoby-  podnikatelia, ktorí využívajú množstvový zber, v zmysle § 78 

ods. 1 písm. a/zákona nasledovne: 

Objem zbernej nádoby 

v litroch 
Frekvencia vývozu Sadzba poplatku 

v eur/liter 

Poplatok v eur/rok 

1100 1x za dva týždne 0,040 1144,00 

1100 1x týždenne 0,040 2288,00 

110 1 x za dva týždne 0,022      62,92 

110 1 x týždenne 0,022   125,84 

   120 1 x za dva týždne 0,022   68,64 

   120 1 x týždenne 0,022  137,28 

100 - vrecia 1 x za dva týždne 0,017    44,20 

100 - vrecia 1 x týždenne 0,017    88,40 
 

d) pre fyzické osoby je 0,02 eura za 1 kg drobných stavebných odpadov bez odpadu škodlivín 

(odpad pochádzajúci z drobných úprav v domácnostiach). 

 

2. Vo VZN 6/2014 sa v IV časti za odsek (3) dopĺňa odsek (4), zároveň ostatné odseky sa 

prečíslujú na (5) až (7), v tomto znení: 

(4)     Vzory oznamovacej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady pre fyzické osoby a pre právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikatelia sú uvedené a v prílohe č. 5 a č. 6 tohto VZN.  

3. Vo VZN 6/2014 sa v V. časti mení odsek (2) a odsek (4), v nasledovne: 

(2)    Správca poplatku zníži na základe písomnej žiadosti za obdobie, za ktoré sa poplatník 

mestu preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. Správca poplatku poskytne úľavu vo 

výške 50 % poplatníkom: 

a) študentovi denného štúdia študujúci mimo trvalého pobytu, 

b) poplatníkovi s trvalým pobytom v meste, ktorého miera poklesu schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť (percento invalidity) je viac ako 40% vrátane, 

c) poplatníkovi, ktorý má zamestnanie mimo územia mesta s pobytom mimo územia 

mesta alebo vykonáva turnusové práce (napr. vodič kamiónovej alebo 

medzinárodnej autobusovej dopravy, práca opatrovateľa). 

(4) Žiadosť (príloha č. 3 k VZN) spolu s požadovanými dokladmi podľa ods. 2 a ods. 3 je 

poplatník povinný predložiť najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, 

inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. 



4. Vo VZN 6/2014 sa v časti prílohy mení príloha č. 4 a prikladajú sa prílohy č. 5  

a č. 6 nasledovne: 

Príloha č. 4   k Návrhu VZN č. .../2022 

Vážny lístok 

MESTO NEMŠOVÁ, Janka Palu 2/3, 914 41  Nemšová  

IČO:  00311812      DIČ:  2021079797 

Údaje o poplatníkovi 

Meno a priezvisko  

Adresa TP/PP  

Číslo OP  

Odovzdaný drobný stavebný 

odpad (DSO) v kg 

 

.............  kg 

 

Poplatok (kg x  0,02 eura ) 

Sadzba poplatku za 1 kg DSO je 0,02 €/kg 

 

............. kg x 0,02 eura = ............... € 

Dátum odovzdania DSO  

Podpis preberajúceho  

( zamestnanca zberného dvora) 

 

Podpis poplatníka  

 

Poplatok za odovzdaný drobný stavebný  odpad zaplatí poplatník mestu Nemšová do 10 dní odo 

dňa odovzdania drobného stavebného odpadu v Zbernom dvore Borovského 30, Nemšová 

v hotovosti  v pokladni mesta alebo prevodom  na účet mesta : SK33 0200 0000 002261179351, 

VS: 1632015. 

 

 

 

 

 

 

 



MESTO NEMŠOVÁ                                                              Príloha č. 5 k Návrhu VZN č. ..../2022  

Mestský úrad Nemšová 

J. Palu 2/3 

914 41  Nemšová 

 

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ K MIESTNEMU POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY  

PRE FYZICKÉ OSOBY 

podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

Údaje o poplatníkovi: 

 

 

 

Meno a priezvisko poplatníka: .................................................................................  Rodné číslo: ...... ..................... 

 

Adresa trvalého pobytu: 

 

 

Ulica, číslo: ....................................................................................... Mesto:................. ................... PSČ:................. 

 

 

Kontakt poplatníka: 

 

e-mail: ....................................................................................................... tel. kontakt: .............................................  

Poplatok: 

 

Adresa nehnuteľnosti, ku ktorej sa viaže poplatková povinnosť: 

 

 

Ulica, číslo: ...................................................................................... Mesto: ..................................... PSČ:................. 

 
(označte krížikom) 

o Trvalý pobyt                                                      Dátum vzniku:      ......................................  

o Prechodný pobyt                                     

o Užívateľ nehnuteľnosti                                      Dátum zániku:      ......................................  

 

 

Poznámka:               

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zodpovedám za prípadné škody, ktoré 

vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov. 

                                                                                                              -------------------------------------- 

                                                                                                                      podpis poplatníka 



MESTO NEMŠOVÁ                                                                    Príloha č. 6 k Návrhu VZN č.... /2022 

Mestský úrad Nemšová 

J. Palu 2/3 

914 41  Nemšová 

 

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ K MIESTNEMU POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY  

PRE PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATELIA 

podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

Údaje o poplatníkovi: 

 

IČO: ....................................... 

 

Obchodné meno alebo názov: .................................................................................................................................... 

 

Sídlo: ................................................................................................................... ....................................................... 

 
Kontakt poplatníka: 

 

e-mail: ....................................................................................................... tel. kontakt: . ............................................ 

Údaje o prevádzke: 

 

 

Názov prevádzky: ............................................................................................................ ............................................. 

 

Adresa prevádzky: ........................................................................................................................................................  

 

....................................................................................................................................................................................... 

 

Priemerný počet zamestnancov: ............................................................................................... .................................... 

 

Priemerný počet miest určených na poskytovanie služby: .......................................................................................... 

 (reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby) 

       

Dátum vzniku:      ......................................                                              Dátum zániku:      ...................................... 

 

Dátum zmeny:      .....................................     Dôvod: .......................................................... ....................................... 

 

Poznámka:   

  

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zodpovedám za prípadné škody, ktoré 

vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov. 

                                                                                                                    -------------------------------------- 

                                                                                                                      podpis poplatníka, pečiatka 



Článok 2 

Záverečné ustanovenie 

 

1) Na tomto VZN mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej svojim  

uznesením č. ............... zo dňa ....................2022.  

2) Toto VZN mesta nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023  

                                     

                              

 

 

                                                                                                                        JUDr. Miloš Mojto       

                                                                                                                       primátor mesta Nemšová 

 


