NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
číslo /2020
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Mesto Myjava v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e), g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 83 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len „VZN“) Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“):

§1
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v meste Myjava trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta Myjava oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť je nasledovná:
Sadzba poplatku
Prepočet poplatku
€/osoba/kalendárny deň €/osoba/zdaňovacie obdobie
fyzická osoba, ktorá v meste Myjava:
- má trvalý pobyt
0,08494 €
31,00 €
- má prechodný pobyt
0,0931
€
34 €
- je oprávnená užívať nehnuteľnosť
- užíva nehnuteľnosť

Variant

(2) Sadzba poplatku pre poplatníka, ktorým je:
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
mesta Myjava na iný účel ako na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta
Myjava na účel podnikania
je nasledovná:
Objem zbernej nádoby
v litroch

Frekvencia odvozu

Sadzba poplatku
€/liter

Prepočet poplatku
€/zdaň. obdobie

120
1 x za 4 týždne 0,021 € 0,023 €
32,76 €
35,88 €
120
1 x za 2 týždne 0,021 € 0,023 €
65,52 €
71,76 €
120
1 x týždenne 0,021 € 0,023 €
131,04 €
143,52 €
1 100
1 x za 2 týždne 0,021 € 0,023 €
600,06 €
657,80 €
1 100
1 x týždenne 0,021 € 0,023 €
1 201,20 € 1 315,60 €
1 100
2 x za týždeň 0,021 € 0,023 €
2 402,40 € 2 631,20 €
Variant A je určený výlučne pre obchodné kancelárie s maximálne 2 zamestnancami.
Varianty B, C, D, E, F sú určené pre prevádzky služieb a obchodu a výrobné prevádzky.
A
B
C
D
E
F

(3) Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je 0,060 € za kilogram drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín.
§2
Množstvový zber
(1) Poplatníci podľa § 1 ods. 2 tohto VZN sú zaradení do systému množstvového zberu.
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§3
Postup pri množstvovom zbere
(1) Poplatníkom podľa § 1 ods. 2 tohto VZN Mesto Myjava každoročne vyrubí poplatok
rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
(2) Ak vznikne poplatníkovi podľa § 1 ods. 2 tohto VZN poplatková povinnosť v priebehu
zdaňovacieho obdobia, Mesto Myjava vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom
vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Splátky poplatku vyrubeného podľa § 3 ods. 1 a ods. 2 tohto VZN sú splatné v lehotách
určených Mestom Myjava v rozhodnutí, ktorým sa poplatok vyrubuje.
(4) Úhradu poplatku vyrubeného podľa § 3 ods. 1 a ods. 2 tohto VZN možno realizovať
bezhotovostne na účet Mesta Myjava (všetky údaje potrebné pre bezhotovostnú úhradu Mesto
Myjava uvedie v rozhodnutí) alebo v hotovosti do pokladne správcu poplatku (prízemie Mestského
úradu v Myjave, č. dverí 110).
(5) Ak zanikne poplatková povinnosť alebo nastane zmena poplatkovej povinnosti poplatníkovi
podľa § 1 ods. 2 tohto VZN v priebehu zdaňovacieho obdobia, Mesto Myjava upraví výšku
poplatku podľa skutočného stavu.
(6) Poplatník v Prílohe č. 2 k tomuto VZN v bode 2 vyznačí variant objemu a frekvencie vývozu
komunálneho odpadu. Správca poplatku v odôvodnených prípadoch poplatníka na základe
uvedených údajov o druhu prevádzky, počte zamestnancov a predložených dokladov o odovzdávaní
vytriediteľných zložiek komunálnych odpadov preradí do iného variantu objemu a frekvencie
odvozu komunálnych odpadov.
(7) Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatník v hotovosti do pokladne správcu poplatku,
Mesto Myjava, (prízemie Mestského úradu v Myjave, č. dverí 110) do 10 dní odo dňa odovzdania
drobného stavebného odpadu na zbernom dvore.

§4
Vrátenie poplatku
(1) Mesto Myjava vráti na základe písomnej žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť
poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak:
a) poplatníkovi skončí trvalý pobyt v meste Myjava,
spôsob preukázania: podanie Prílohy č. 1 tohto VZN alebo písomné/telefonické oznámenie
o ukončení trvalého pobytu na území mesta Myjava, kópia úmrtného listu (pri fyzických osobách,
za ktoré prebral povinnosti poplatníka jeden z členov spoločnej domácnosti) a súčasne kontrola
uvedených údajov s údajmi v evidencii obyvateľov Mesta Myjava,
b) poplatníkovi skončí prechodný pobyt v meste Myjava,
spôsob preukázania: podanie Prílohy č. 1 tohto VZN alebo písomné/telefonické oznámenie
o ukončení prechodného pobytu na území mesta Myjava, kópia úmrtného listu (pri fyzických
osobách, za ktoré prebral povinnosti poplatníka jeden z členov spoločnej domácnosti) a súčasne
kontrola uvedených údajov s údajmi v evidencii obyvateľov Mesta Myjava,

3

c) poplatníkovi podľa § 1 ods. 1 tohto VZN zanikne oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území
mesta Myjava,
spôsob preukázania: kópia rozhodnutia správy katastra o zápise vlastníckych práv do katastra
nehnuteľností alebo podanie prílohy č. 1 tohto VZN alebo písomné/telefonické oznámenie o zániku
oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta Myjava a súčasne kontrola uvedených údajov
s údajmi v katastri nehnuteľností ,
d) poplatník podľa § 1 ods. 1 tohto VZN ukončí užívanie nehnuteľnosti na území mesta Myjava,
spôsob preukázania: podanie Prílohy č. 1 tohto VZN alebo písomné/telefonické oznámenie
o ukončení užívania nehnuteľnosti na území mesta Myjava, kópia úmrtného listu (pri fyzických
osobách, za ktoré prebral povinnosti poplatníka jeden z členov spoločnej domácnosti),
e) poplatníkovi podľa § 1 ods. 2 tohto VZN zanikne oprávnenie užívať alebo prestane užívať
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Myjava na iný účel ako na podnikanie alebo na
podnikanie,
spôsob preukázania: podanie Prílohy č. 2 tohto VZN alebo písomné oznámenie o zániku
užívania/oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta Myjava,

§5
Zníženie a odpustenie poplatku,
podmienky a podklady
(1) Mesto Myjava poplatok odpustí poplatníkovi s trvalým pobytom na území Mesta Myjava:
a) za obdobie, za ktoré poplatník Mestu Myjava preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období
sa zdržiava alebo sa zdržiaval v zahraničí, okrem poplatníkov, ktorí v zahraničí vykonávajú prácu
v turnusovom režime,
podklady na odpustenie:
- doklad o zamestnaní v zahraničí,
- doklad o ubytovaní v zahraničí,
- doklad o pobyte v zahraničí,
- doklad o štúdiu v zahraničí,
- doklad preukazujúci platenie poplatku za odpady alebo adekvátnych miestnych mestských
daní a poplatkov (nie faktúra za elektriku, plyn, telefón, poistka na auto a podobne),
- pracovné povolenie alebo povolenie na pobyt alebo víza,
b) ktorý sa nachádza v ústave na výkon trestu a odňatia slobody,
podklady na odpustenie:
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
c) ktorý je vyhlásený za nezvestného,
podklady na odpustenie:
- potvrdenie príslušného oddelenia policajného zboru o nezvestnosti,
d) ktorý je v striedavej starostlivosti rodičov za obdobie, keď je v starostlivosti toho z rodičov, ktorý
má trvalý pobyt mimo mesta Myjava,
podklady na odpustenie:
- právoplatné rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti rodičov o dieťa a súčasne doklad
preukazujúci platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
inej obci, v ktorej má trvalý pobyt druhý z rodičov.
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(2) Mesto Myjava poplatok zníži o 50 % z platby 31€ 34 €/osoba/zdaňovacie obdobie, na platbu
15,50 € 17 €/osoba/zdaňovacie obdobie, ak poplatník s trvalým pobytom v meste Myjava:
a) je študentom dennej formy štúdia s miestom štúdia a ubytovaním mimo Mesta Myjava,
podklady na zníženie:
- doklad o ubytovaní v mieste štúdia,
- ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej
republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku poskytne poplatník mestu údaje
v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo žiaka a lebo študenta, ktoré sú potrebné na
overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému
má mesto zriadený prístup
b) je pracujúcim s výkonom práce a ubytovaním mimo mesta Myjava,
podklady na zníženie:
- doklad o zamestnaní mimo Myjavu a súčasne doklad o ubytovaní v mieste výkonu práce,
c) je vodičom medzinárodnej kamiónovej dopravy,
podklady na zníženie:
- potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce ako vodič MKD,
d) je pracujúcim s výkonom práce v zahraničí v turnusovom režime,
podklady na zníženie:
- doklad o zamestnaní v zahraničí v turnusovom režime,
- doklad o pobyte v zahraničí,
- potvrdenie opatrovanej osoby o výkone práce v zahraničí v turnusovom režime,
e) sa prechodne zdržuje v inej obci a uhrádza tam poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady,
podklady na zníženie:
- potvrdenie o prechodnom pobyte alebo potvrdenie inej obce o zdržiavaní sa na území inej
obce alebo kópia nájomnej zmluvy a súčasne doklad preukazujúci platenie poplatku v mieste
prechodného zdržiavania sa poplatníka (za doklad preukazujúci platenie poplatku sa
považuje aj ak je v nájomnej zmluve uvedené, že v cene nájmu je započítaný i poplatok za
odpady).
(3) Mesto Myjava poplatok zníži o 25 % z platby 31€ 34 €/osoba/zdaňovacie obdobie, na platbu
23,25 € 25,50 €/osoba/zdaňovacie obdobie, ak poplatník podľa § 1 ods. 1 tohto VZN je:
- fyzická osoba staršia ako 62 rokov – poplatník nemusí nič preukazovať,
podklady na zníženie: údaje o veku z evidencie poplatníkov k miestnemu poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
(4)
a) Na zníženie alebo odpustenie poplatku majú nárok len tí poplatníci, ktorí nemajú k 31.12.
predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia žiadne nedoplatky na poplatku. V prípade, že poplatník
bude mať k 31.12. zdaňovacieho obdobia nedoplatky na poplatku, nárok na zníženie alebo
odpustenie poplatku tomuto poplatníkovi a ostatným členom žijúcim v spoločnej domácnosti, za
ktorých prebral povinnosti poplatníka v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období zaniká.
b) Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku doporučujeme predložiť správcovi poplatku
dostatočne včas pred vyrubením poplatku riadnym rozhodnutím (do 31.1. zdaňovacieho obdobia).
c) Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
d) Poplatník má nárok len na jedno zníženie. Jednotlivé zníženia nie je možné sčítať.
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e) V prípade, že podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku nie sú v slovenskom alebo
v českom jazyku, je potrebné predložiť aj ich preklad do slovenského jazyka. Nevyžaduje sa úradný
preklad.
f) Poplatníci sú povinní predkladať doklady preukazujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na zníženie
alebo odpustenie poplatku každoročne na aktuálne zdaňovacie obdobie. Tieto doklady musia byť
hodnoverné. Z takto predložených dokladov musí byť jednoznačné, že poplatník má nárok na
zníženie alebo odpustenie poplatku na aktuálne zdaňovacie obdobie. V prípade, že podmienky na
zníženie alebo odpustenie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období a podklad je
vystavený na dobu neurčitú, môže sa uplatniť len raz, na prvé zdaňovacie obdobie. Na ďalšie
zdaňovacie obdobie je poplatník povinný predložiť aktuálny podklad na zníženie alebo odpustenie
poplatku.
Výnimkou sú študenti dennej formy štúdia, ktorí predkladajú doklad o štúdiu a ubytovaní na
školský/akademický rok, ale zníženie alebo odpustenie im je priznané na zdaňovacie obdobie, teda
kalendárny rok.
Výnimkou sú ďalej poplatníci, ktorí sa prechodne zdržujú v inej obci a predkladajú doklad
preukazujúci zaplatenie poplatku v obci, kde sa prechodne zdržujú, tento doklad o zaplatení
poplatku v inej obci sú povinní predložiť najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol
poplatok zaplatený.
Výnimkou sú i poplatníci ktorí sa prechodne zdržujú v inej obci a už predložili doklad
o prechodnom pobyte v inej obci na dobu určitú - viacero rokov, toto potvrdenie inej obce
o prechodnom pobyte vydané na dobu určitú - viacero rokov netreba predkladať opakovane.
§6
Záverečné ustanovenia
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Myjave, dňa XXXXX , uznesením
č. XXXXXXX
(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. XXXX ruší v plnom rozsahu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2017, schválené
uznesením č. 137/12/2017 dňa 13.12.2017.
(3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2021.

Pavel Halabrín
primátor mesta
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Príloha č. 1

MESTO MYJAVA
Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

OZNÁMENIE
v zmysle § 80 a § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č.XXXXXX v znení neskorších predpisov pre

poplatníka, ktorým je
fyzická osoba, ktorá má v meste Myjava  trvalý pobyt, alebo  prechodný pobyt
alebo ktorá je na území mesta Myjava  oprávnená užívať alebo  užíva nehnuteľnosť.
1. Identifikačné údaje:
 poplatníka
 určeného zástupcu - poplatníka plniaceho povinnosti poplatníka za ostatných členov spoločnej

domácnosti
(§ 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z.)

Titul, Meno, Priezvisko:

___________________________________________________________________
Rodné číslo:

___________________________________

Adresa trvalého pobytu:

_______________________________________________číslo bytu: ________

Adresa prechodného pobytu: ____

____________________________________číslo bytu: _______

Adresa nehnuteľnosti, ktorú poplatník a ostatní členovia spoločnej domácnosti na území mesta Myjava
užívajú/sú oprávnení užívať*, ak sa nezhoduje s adresou trvalého/prechodného* pobytu poplatníka:
________________________________________________________________________________číslo bytu: ______
Korešpondenčná adresa poplatníka, resp. určeného zástupcu – poplatníka plniaceho povinnosti za ostatných členov
spoločnej domácnosti, ak sa nezhoduje s adresou trvalého pobytu:

2. Identifikačné údaje ostatných členov spoločnej domácnosti, za ktorých prevzal
plnenie povinností jeden z nich – určený zástupca (§ 77 ods. 7 zák. č. 582/2004 Z. z.):
Titul, Meno, Priezvisko

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

1.

2.

3.

4.
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Adresa prechodného pobytu

3. Dôvod oznámenia:
 Vznik poplatkovej povinnosti
Dátum vzniku: _________________________ Dôvod vzniku: -------------------------------------------------------------------____________________________________________________

 Zmena poplatkovej povinnosti
Dátum zmeny: _________________________ Dôvod zmeny: --------------------------------------------------------------------Predchádzajúca adresa platenia poplatku:

_________________________________________________________

 Zánik poplatkovej povinnosti
Dátum zániku: _________________________ Dôvod zániku: --------------------------------------------------------------------Adresa zániku poplatkovej povinnosti:

___________________________________________________________
Poznámka:

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Prílohy:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Vyhlásenie poplatníka:
Svojim podpisom poplatník potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a správne a je si vedomý právnych
následkov v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Poplatník zodpovedá za prípadné škody
spôsobené takýmto konaním.
Zároveň svojim podpisom poplatník udeľuje Mestu Myjava súhlas na spracovanie a uchovávanie osobných údajov
v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum : __________________________

Podpis poplatníka: --------------------------------------------

Vysvetlivky:
*
nehodiace sa prečiarknite

krížikom vyznačte zvolený údaj
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Príloha č. 2

MESTO MYJAVA
Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

IČO 309 745

OZNÁMENIE
v zmysle § 80 a § 77 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. XXXXX v znení neskorších predpisov pre

poplatníka, ktorým je
 právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta Myjava na iný účel ako na podnikanie,
 podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta Myjava na účel podnikania.
1. Identifikačné údaje poplatníka:
Názov / Obchodné meno* alebo dodatok obchodného mena podľa živnostenského oprávnenia alebo výpisu
z obchodného registra:

________________________________________________________________________________
IČO:

____________________________________________________________________________

Sídlo / Miesto podnikania*:

_____________________________________________________________

Adresa prevádzky v meste Myjava, z ktorej bude realizovaný odvoz komunálneho odpadu v zmysle tohto oznámenia:

________________________________________________________________________________
Kontaktná osoba: _____________________________________ Číslo telefónu: _______________________________
Druh prevádzky: ______________________________________ Počet zamestnancov na prevádzke: _______________

Variant

2. Výber variantu objemu a frekvencie odvozu komunálneho odpadu:

A
B
C
D
E
F

Výber,
Objem
prosím,
zbernej
Frekvencia odvozu
označte nádoby
krížikom v litroch








120 *
120
120
1 100
1 100
1 100

1 x za 4 týždne
1 x za 2 týždne
1 x týždenne
1 x za 2 týždne
1 x týždenne
2 x za týždeň

Sadzba
poplatku
€/liter

Prepočet poplatku
€/zdaň. obdobie

0,0230 €
0,0230 €
0,0230 €
0,0230 €
0,0230 €
0,0230 €

35,88 €
71,76 €
143,52 €
657,80 €
1 315,60 €
2 631,20 €

Počet
zberných
nádob

Dátum
pristavenia/odstavenia*
zbernej nádoby

Variant A je určený výlučne pre obchodné kancelárie s maximálne 2 zamestnancami.
Varianty B, C, D, E, F sú určené pre prevádzky služieb a obchodu a výrobné prevádzky.
Poplatník v bode 2 vyznačí variant objemu a frekvencie vývozu komunálneho odpadu. Správca
poplatku môže v odôvodnených prípadoch poplatníka na základe uvedených údajov o druhu
prevádzky, počte zamestnancov a predložených dokladov o odovzdávaní vytriediteľných zložiek
komunálnych odpadov preradiť do iného variantu objemu a frekvencie odvozu komunálnych
odpadov.
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3. Dôvod oznámenia:
 Vznik poplatkovej povinnosti
Dátum vzniku: _________________________ Dôvod vzniku: _____________________________________________

 Zmena poplatkovej povinnosti
Dátum zmeny: _________________________ Dôvod zmeny: ______________________________________________
Pôvodný variant objemu a frekvencie odvozu komunálneho odpadu:_________________________________________

 Zánik poplatkovej povinnosti
Dátum zániku: _________________________ Dôvod zániku: ______________________________________________
Adresa zániku poplatkovej povinnosti: ________________________________________________________________

Poznámka:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Prílohy:

kópia živnostenského listu / kópia výpisu z obchodného registra *

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Vyhlásenie poplatníka:
Svojim podpisom poplatník potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a správne a je si vedomý právnych
následkov v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Poplatník zodpovedá za prípadné škody
spôsobené takýmto konaním.
Zároveň svojim podpisom poplatník udeľuje Mestu Myjava súhlas na spracovanie a uchovávanie osobných údajov
v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum : ________________________

_______________________________
Podpis a pečiatka poplatníka

Vysvetlivky:
*
nehodiace sa prečiarknite

krížikom vyznačte zvolený údaj
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