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Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová 

č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 

Schválené dňa: 14. 12. 2020 
Účinnosť od: 01. 01. 2021 

 
Mesto Handlová v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami § 78, § 79, § 83 a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 
vydáva toto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Handlová č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
 

I. 
 

Všeobecne záväzné nariadene mesta Handlová č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady sa mení a dopĺňa nasledovne:  
 
1.  V § 1 „Základné ustanovenia“ bode 2 sa vypúšťa text „s účinnosťou od 1. januára 2020“. 
 
2.  V § 2 „Sadzba poplatku“ sa bod 1 mení a znie nasledovne: 
 

„1. Sadzba poplatku je vo výške 0,08 € za osobu a kalendárny deň za komunálne odpady.“. 
 
3. Znenie § 3 „Platenie poplatku“ sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie: 
 

„3. Poplatok je splatný najmenej v dvoch splátkach. Počet splátok a dátum splatnosti jednotlivých splátok budú 
určené mestom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok zaplatiť aj naraz 
najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho 
obdobia, poplatok je splatný jednorazovo do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o vyrubení poplatku 
poplatníkovi, pokiaľ správca dane neurčí v rozhodnutí o vyrubení poplatku splatnosť poplatku inak.“. 
 

4. V § 5 „Vrátenie poplatku“ bode 2 sa text „nižší ako 3,32 €“, nahrádza textom „nižší ako 5 €“. 
 
5. V § 6 „Zníženie a odpustenie poplatku“ bode 2 sa text „a), b)“, nahrádza textom „a) a b)“, text „a c)“ a znenie 
písmena c) sa vypúšťajú. 
 
6.  V § 6 „Zníženie a odpustenie poplatku“ sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie: 
 

„3. Mesto poplatok zníži o 20 % fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 
alebo je osobou prevažne alebo úplne bezvládnou.“, 

 
body 3 až 8 sa označujú ako body 4 až 9. 
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7. V § 6 „Zníženie a odpustenie poplatku“ sa bod 7 mení a znie nasledovne: 
 

„7. Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku sa uplatňuje najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho 
obdobia.“. 

 
8. V § 6 „Zníženie a odpustenie poplatku“ sa v bodoch 8 a 9 text „1, 2, 3“ nahrádza textom „1, 2, 3 a 4“. 
 
9. Znenie § 6 „Zníženie a odpustenie poplatku“ sa dopĺňa bodmi 10 a 11, ktoré znejú: 
 

„10. Mesto poplatok zníži o 20 % fyzickej osobe, ktorá najneskôr k 1. 1. zdaňovacieho obdobia dosiahla vek 
65 rokov v rozhodnutí o vyrubení poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie a ku dňu 1. 1. zdaňovacieho 
obdobia spĺňa podmienku uvedenú v bode 6 tohto článku. 
 
11. Ak dochádza k súbehu úľav, poplatníkovi bude uplatnená iba jedna úľava, a to tá, ktorá je pre neho 
výhodnejšia.“. 

 

II. 
 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 5/2019 o poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Handlovej dňa 14. 12. 2020.  

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Handlová a na webovom 

sídle mesta Handlová  od 16. 11. 2020 do 14. 12. 2020. 

 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 5/2019 o poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 
 

V Handlovej dňa 14. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
          Mgr. Silvia Grúberová 
          primátorka mesta 
 
 
 
 


