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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 9/2022 
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 
 
 

Schválené dňa: 24. 11. 2022 
Účinnosť od: 01. 01. 2023 

 

 
     Mesto Handlová na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 78, § 79, § 82, § 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 mesta Handlová č. 9/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

(ďalej aj ako „Všeobecne záväzné nariadenie“). 

Článok I 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Mesto Handlová (ďalej len „mesto“) ukladá podľa § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 

2. Mestské zastupiteľstvo v Handlovej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že mesto ustanovuje týmto Všeobecne 
záväzným nariadením sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, 
podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a doklady, ktoré má poplatník predložiť pri vrátení 
poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri znížení alebo odpustení poplatku. 

3. Územím mesta Handlová je katastrálne územie Handlová, katastrálne územie Morovno a katastrálne územie 
Nová Lehota (ďalej len „územie mesta“). 

Článok II 

 § 2 
Sadzba poplatku a hodnota koeficientu 

1. Mesto určuje sadzbu poplatku v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu paušálne 
za osobu a kalendárny deň v sume 0,09 eura. 

2. Mesto určuje sadzbu poplatku za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu v sume 
0,0424 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov. 

3. Koeficient ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov sa ustanovuje v hodnote 1. 

§ 3 
Platenie poplatku 

1. Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok. 

 
 



VZN mesta Handlová č. 9/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady      strana 2/5 
 

 

2. Mesto v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na 
území mesta určuje: 
a) paušálny poplatok za osobu a kalendárny deň, 
b) poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

3. Mesto vyrubí každoročne rozhodnutím poplatok podľa § 3 ods. 2 písm. a) tohto Všeobecne záväzného 
nariadenia na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti a plnenie povinností 
poplatníka za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevzal jeden z nich, mesto vyrubí poplatok 
rozhodnutím v celkovej sume tomuto poplatníkovi. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu 
zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku 
poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Poplatok sa platí formou 
bezhotovostného prevodu na účet mesta alebo v hotovosti do pokladne mesta. 

4. Mesto môže určiť platenie poplatku podľa § 3 ods. 2 písm. a) tohto Všeobecne záväzného nariadenia 
v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje 
poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím mesta určený v splátkach, zaplatiť aj 
naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

5. Poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu mesto nevyrubuje rozhodnutím. 
Poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu vypočítaný ako súčin sadzby poplatku 
a odváženého množstva drobného stavebného odpadu v kilogramoch poplatník zaplatí v hotovosti priamo 
v zbernom dvore v deň odovzdania tohto odpadu, o čom sa poplatníkovi následne vydá príjmový pokladničný 
doklad. 

§ 4 
Vrátenie poplatku 

1. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok 
v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 
časti, ktoré mesto ustanovuje takto:  

Spolu s oznámením zániku poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia poplatník predloží: 
a)  identifikačné údaje poplatníka, ktorému zanikol trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta, 
b)  doklad o zániku práva užívať nehnuteľnosť na území mesta fyzickou osobou, ktorá mala povinnosť platiť 

poplatok z dôvodu oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo z dôvodu užívania nehnuteľnosti (napr. list 
vlastníctva alebo dohodu o ukončení nájmu alebo výpoveď z nájmu), 

c)  doklad o zániku právnickej osoby alebo doklad o zániku práva užívať nehnuteľnosť na území mesta 
právnickou osobou (napr. list vlastníctva alebo dohodu o ukončení nájmu alebo výpoveď z nájmu),  

d)  doklad preukazujúci ukončenie podnikateľskej činnosti alebo uzatvorenie prevádzkarne na území mesta 
alebo doklad o zániku podnikateľa alebo doklad o zániku práva užívať nehnuteľnosť na území mesta 
podnikateľom (napr. list vlastníctva alebo dohoda o ukončení nájmu alebo výpoveď z nájmu). 

2. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia poplatková povinnosť poplatníka zanikla, mesto vráti pomernú časť 
poplatku rozhodnutím. Ak má poplatník ku dňu zániku poplatkovej povinnosti nedoplatok na miestnych 
daniach a poplatku, použije sa preplatok poplatku na ich úhradu. Preplatok na poplatku po zosnulom 
poplatníkovi mesto na základe žiadosti vráti dedičovi. Preplatok nižší ako 5 eur sa nevracia.  

§ 5 
Zníženie a odpustenie poplatku  

1.  Mesto poplatok zníži podľa písmena a) a b) tohto odstavca, ak poplatník hodnoverným dokladom preukáže, 
že sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. Nárok na zníženie poplatku 
vzniká vtedy, ak je toto obdobie v zdaňovacom období dlhšie ako 90 dní. Dátum vystavenia dokladu musí byť 
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zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie poplatku alebo doklad 
musí jednoznačne preukazovať dobu, počas ktorej sa poplatník v príslušnom zdaňovacom období zdržiava 
alebo sa zdržiaval mimo územia mesta. V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, 
je povinné k dokladu predložiť aj jeho voľný preklad.  

Mesto poplatok zníži:   
a) o 50 %, ak poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní a menej ako 292 dní v zdaňovacom období 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta, a to týmito dokladmi: 
- poskytnutím údajov o poplatníkovi navštevujúcom školu so sídlom mimo územia mesta 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, alebo 

- potvrdením o návšteve školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, alebo 
- potvrdením od zamestnávateľa o zamestnaní poplatníka s miestom výkonu práce na území Slovenskej 

republiky vzdialeného od územia mesta min. 50 km, alebo 
-  potvrdením od agentúry, ktorá prácu v zahraničí sprostredkovala alebo potvrdením od zamestnávateľa 

v zahraničí o zamestnaní poplatníka s miestom výkonu práce mimo územia Slovenskej republiky, alebo 
- potvrdením od odberateľa, že FO-živnostník poskytoval služby alebo vykonával stavebné práce pre 

tohto odberateľa v rozsahu viac ako 90 dní v príslušnom zdaňovacom období s miestom ich 
poskytovania alebo výkonu prác vzdialeného od územia mesta min. 50 km. 

b) o 80 %, ak poplatník preukáže, že sa viac ako 292 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa 
nezdržiaval na území mesta, a to týmito dokladmi: 
- dokladom vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, 

rezidentské povolenie), z ktorého musí byť preukázané, že sa poplatník zdržiava alebo sa zdržiaval 
mimo územia mesta viac ako 292 dní v zdaňovacom období, alebo 

- potvrdením o návšteve školy mimo územia Slovenskej republiky, z ktorého musí byť preukázané, že 
žiak alebo študent sa z dôvodu štúdia zdržiava alebo sa zdržiaval mimo územia mesta viac ako 292 dní 
v zdaňovacom období, alebo  

- potvrdením od agentúry, ktorá prácu v zahraničí sprostredkovala alebo potvrdením od zamestnávateľa v 
zahraničí o zamestnaní poplatníka s miestom výkonu práce mimo územia Slovenskej republiky, 
z ktorého musí byť preukázané, že poplatník sa z dôvodu výkonu zamestnania zdržiava alebo sa 
zdržiaval mimo územia mesta viac ako 292 dní v zdaňovacom období, alebo 

- potvrdením od zamestnávateľa o zamestnaní poplatníka s miestom výkonu práce na území Slovenskej 
republiky vzdialeného od územia mesta min. 50 km, z ktorého musí byť preukázané, že poplatník sa 
z dôvodu výkonu zamestnania zdržiava alebo sa zdržiaval mimo územia mesta viac ako 292 dní 
v zdaňovacom období, alebo 

- rozhodnutím správcu dane o vyrubení poplatku za komunálne odpady na príslušné zdaňovacie obdobie 
v inej obci s doložením zaplatenia tohto poplatku alebo potvrdením správcu dane, že poplatník je 
poplatníkom aj v inej obci a na príslušné zdaňovacie obdobie má zaplatený poplatok za komunálne 
odpady v tejto obci. 

2. Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa dlhodobo nezdržiava alebo sa 
nezdržiaval na území mesta, a to týmito dokladmi: 
a)  sobášnym listom s cudzím štátnym príslušníkom, ak sa poplatník zdržiava dlhodobo v zahraničí, alebo 
b) dokladom o vlastníctve stavby na bývanie alebo bytu nachádzajúceho sa mimo územia Slovenskej 

republiky, ak sa poplatník zdržiava dlhodobo v zahraničí, alebo 
c) potvrdením príslušného orgánu o nezvestnej osobe, alebo 
d) potvrdením o umiestnení poplatníka vo vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a jeho 

dobe trvania, alebo 
e) potvrdením o pobyte poplatníka v zariadení sociálnej starostlivosti, ktoré sa nachádza mimo územia 

mesta a dobe jeho trvania, alebo  
f) potvrdením o umiestení poplatníka v reedukačnom zariadení alebo detskom domove, ktoré sa nachádza 

mimo územia mesta a dobe jeho trvania.  
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3. Mesto poplatok zníži o 20 % poplatníkovi, ktorým je k 1. januáru zdaňovacieho obdobia držiteľ preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom alebo je prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba. Nárok na zníženie 
poplatku podľa tohto odstavca preukazuje poplatník poskytnutím údajov o držiteľovi preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
so sprievodcom v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ktoré sú potrebné na 
overenie statusu držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP/S prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má 
mesto zriadený prístup alebo dokladom potvrdzujúcim, že je prevažne alebo úplne bezvládnou fyzickou 
osobou. 

4. Poplatník si uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podaním písomnej žiadosti a predložením 
hodnoverných dokladov podľa § 5 odsekov 1, 2 a 3 tohto Všeobecne záväzného nariadenia najneskôr do 30 
dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. Ak 
z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov, ku ktorým má 
mesto zriadený prístup, mesto má právo požiadať poplatníka o predloženie potrebných dokladov v listinnej 
podobe. Vzor formulára žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku určí mesto a zverejní ho na svojom 
webovom sídle. 

5. Doklad podľa odsekov 1, 2 a 3 nie je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka alebo rodinného 
príslušníka a cestovným dokladom (údaje z pasu, cestovné lístky, letenky). 

6. Mesto poplatok zníži o 20 % poplatníkovi, ktorým je k 1. januáru zdaňovacieho obdobia fyzická osoba staršia 
ako 65 rokov. Nárok na zníženie poplatku poplatníkovi, ktorý presiahol vekovú hranicu 65 rokov sa považuje 
za uplatnený dosiahnutím takto ustanovenej vekovej hranice poplatníka najneskôr k 1.1. príslušného 
zdaňovacieho obdobia. 

7. Pri súbehu znížení poplatku sa uplatní jedno zníženie alebo zníženie výhodnejšie pre poplatníka. 

8. Zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku je možné, len ak poplatník nemá ku dňu uplatnenia nároku na 
zníženie alebo odpustenie poplatku voči mestu Handlová nedoplatok na miestnych daniach a poplatku 
z minulých zdaňovacích období.  

Článok III 

§ 6 
 Záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ toto Všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu miestneho poplatku  
a komunálne odpady a drobné stavebné odpady, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení 
neskorších predpisov. 

2. V zmysle § 6 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov bol návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na úradnej tabuli mesta 
Handlová a na internetovej stránke mesta Handlová od 09.11.2022 do 25.11.2022. 

3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Handlová č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 05.12.2019 
a 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 zo dňa 14.12.2020. 

4. Mestské zastupiteľstvo v Handlovej sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 24.11.2022.  

5. Úplné znenie tohto Všeobecne záväzného nariadenia bude prístupné na Mestskom úrade v Handlovej 
oddelení daní a podnikateľskej činnosti a na internetovej stránke mesta www.handlova.sk 

http://www.handlova.sk/
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§ 7  
Účinnosť 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023. 

V Handlovej, dňa 29.11.2022                          

Mgr. Silvia Grúberová 
   primátorka mesta 


