
Všeobecne záväzné nariadenie č. 30/2015 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 
Slovenskej republiky, podľa § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“): 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto VZN ustanovuje v meste Kežmarok (ďalej len „mesto) sadzby miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), hodnotu koeficientu, pri 
množstvovom zbere spôsob a lehotu na zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku 
alebo jeho pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo 
jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“) alebo pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2 zákona.   

 
Čl. 2 

Množstvový zber 
 

(1) V meste je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov pre právnické osoby a fyzické 
osoby podnikateľov. 

(2) V meste je zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. 
 

Čl. 3 
Sadzby poplatku 

 
(3) Mesto Kežmarok (ďalej len „mesto“) ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na 0,018 eura za jeden liter 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

(4) Mesto ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez 
obsahu škodlivín na 0,015 eura za jeden kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

(5) Mesto ustanovuje sadzbu poplatku pre poplatníkov, ktorí  nemajú zavedený množstvový zber, na 
0,0547 eura za osobu a kalendárny deň. 
 

Čl. 4 
Splatnosť poplatku 

 
Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe presahuje 20 eur a právnickej osobe 200 eur, mesto  
v rozhodnutí určí platenie poplatku v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 50% z výšky 
poplatku je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka vo 
výške 50% z výšky poplatku je splatná do 31. októbra bežného zdaňovacieho obdobia. 

 
Čl. 5 

Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere 
 

(1) Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov, platia poplatok na základe rozhodnutia mesta. Poplatok je splatný do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

(2) Poplatníci platia poplatok za množstvový zber drobných stavebných odpadov bez obsahu 
škodlivín na základe rozhodnutia mesta podľa skutočného množstva drobných stavebných 



odpadov bez obsahu škodlivín odovzdaného v zbernom dvore spoločnosti Technické služby, 
s.r.o. Kežmarok. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

(3) Poplatok je možné uhradiť týmito spôsobmi: 
a) bezhotovostným prevodom na účet mesta alebo, 
b) v hotovosti do pokladne mesta alebo vkladom na účet mesta alebo, 
c) poštovým peňažným poukazom na účet mesta. 

 
Čl. 6 

Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 
 
(1) Mesto vráti do 30 dní od prijatia žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, 

ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia za podmienky, že 
poplatník nie je dlžníkom mesta. 

(2) Mesto vráti poplatok podľa bodu (1) len v prípade, ak suma vrátenia prevýši 3 eurá, nižšiu sumu 
mesto nevracia. 

 
Čl. 7 

Odpustenie poplatku 
 
 Mesto odpustí poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka a preukázaní podkladov, že viac 

ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. Mesto 
požaduje nasledovné druhy podkladov: 
a) pri zdržiavaní sa v zahraničí je podkladom aktuálne potvrdenie zahraničného zamestnávateľa 

na príslušný kalendárny rok alebo štátneho orgánu v mieste pobytu v zahraničí, prípadne 
overené čestné prehlásenie z miesta pobytu v zahraničí, poplatník doloží aj preklad do 
slovenského jazyka, ktorý nemusí byť autorizovaný, 

b) pri štúdiu na zahraničnej škole je podkladom potvrdenie o návšteve školy, ktoré bolo platné 
k 1.1. zdaňovacieho obdobia, mesto uzná na základe tohto podkladu 280 dní nezdržiavania sa 
na území mesta, 

c) pri výkone trestu odňatia slobody je podkladom potvrdenie o umiestnení v ústave na výkon 
trestu odňatia slobody, 

d) pri dlhodobom umiestnený v detskom domove alebo v zariadení sociálnych služieb je 
podkladom potvrdenie o umiestnení  v detskom domove alebo v zariadení sociálnych služieb, 

e) pri dennom štúdiu študentom študujúcim mimo mesta s výnimkou študentov denne 
dochádzajúcich je podkladom potvrdenie o návšteve školy, ktoré bolo platné k 1.1. 
zdaňovacieho obdobia a potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia alebo o prechodnom pobyte 
v mieste štúdia, ak je miesto štúdia vzdialené od mesta menej ako 70 km, mesto uzná na 
základe tohto podkladu 220 dní nezdržiavania sa na území mesta, 

f) pri zdržiavaní sa na inom mieste Slovenskej republiky je podkladom potvrdenie o prechodnom 
pobyte v inej obci alebo meste alebo iný doklad, ktorým je možné jednoznačne zdokladovať 
prechodný pobyt v inej obci; preukazujúci doklad je nutné doplniť aj o potvrdenie o platení 
poplatku v mieste prechodného pobytu. 

g) pri vykonávaní profesionálnej vojenskej služby profesionálnymi vojakmi, ktorí sú ubytovaní 
mimo mesta je podkladom potvrdenie o vykonávaní služby mimo mesta a potvrdenie 
o ubytovaní mimo mesta, mesto uzná na základe tohto podkladu 280 dní nezdržiavania sa na 
území mesta. 

 
Čl. 8 

Postup mesta proti tvrdosti zákona 
 

(1) Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok rozhodnutím znížiť alebo odpustiť poplatníkovi len v prípade, že nie je 
dlžníkom mesta. 

 
(2) Jednotlivé dôvody zníženia poplatku nie je možné uplatniť súčasne. Pri viacerých dôvodoch 

zníženia poplatku bude poplatníkovi priznané výhodnejšie zníženie. 
 



(3) Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok rozhodnutím odpustiť školám počas letných prázdnin, pokiaľ nebudú 
požadovať odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. 

 
(4) Mesto môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok rozhodnutím 

znížiť 
a) o 0,0265 eura za osobu a kalendárny deň poplatníkovi, ktorý dosiahol k 1.1. zdaňovacieho 

obdobia vek minimálne 62 rokov, 
b) o 0,0265 eura za osobu a kalendárny deň poplatníkovi s ťažkým zdravotným postihnutím 

alebo poplatníkovi s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, podkladom je kópia 
preukazu ZŤP alebo ZŤP/S platného k 1.1. zdaňovacieho obdobia. 

 
(5) Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

vyrubený poplatok rozhodnutím znížiť v týchto prípadoch: 
a) o 0,0273 eura za osobu a kalendárny deň poplatníkovi ktorý je štvrtým a ďalším dieťaťom 

žijúcim v spoločnej domácnosti, podkladom je rodný list poplatníka a jeho súrodencov, 
b) o 0,0365 eura za osobu a kalendárny deň poplatníkovi, ktorý sa nachádza minimálne 2 

kilometre od miesta, z ktorého môže odviesť komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad 
mechanizmus. 

 
Čl. 9 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Čl. 10  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh VZN  č. 30/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 30.11. 2015 a zvesený dňa 16. 12. 2015.  
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa 15.12. 2015 uznesením  č. 
325/2015.  
3. VZN č. 30/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 
4. VZN  č. 30/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo 
vyvesené na úradnej tabuli dňa 16.12. 2015 a zvesené dňa 31.12.2015. 
 

 
 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
        primátor mesta 

 
 


