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V zmysle ustanovenia  § 6 zákona  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 (ďalej len zákon č. 582/2004 Z.z .) a v znení zmien a doplnkov, 
vydáva  pre územie mesta Michalovce Všeobecne záväzné nariadenie č 205/2019 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
                            

Úvodné ustanovenie 
POPLATOK 

 
           Týmto  všeobecne  záväzným  nariadením (ďalej len „VZN“) Mesto Michalovce, ako správca 
dane v nadväznosti na zákon č.  582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku  za   komunálne   
odpady    a   drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ ), určuje  pre 
územie Mesta Michalovce, sadzby poplatku , spôsob, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho 
pomernej časti, formu a miesto na zaplatenie poplatku. Ďalej určuje podklady, ktoré má poplatník 
preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri odpustení, ako aj dĺžku 
zdaňovacieho obdobia a ďalšie náležitosti poplatku.  
 
               Poplatok platí poplatník, ktorým je:  

• fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, 
alebo objekt ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trávnatý porast na iný 
účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku 
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha ( ďalej len 
„nehnuteľnosť“), 

• právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území Mesta na účel podnikania, 

• podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
mesta na podnikanie. 

 
čl. 1 

Sadzba  poplatku 
                                                   

1.1.    Sadzba poplatku : 
1.1.  za komunálny odpad na osobu a kalendárny deň je 0,08 €, 
1.2.  za drobné stavebné odpady 0,033 za kg,  

           1.3.  za 1 l odpadu je 0,014 € pri množstvovom zbere, 
1.3.1. V meste Michalovce je zavedený množstevný zber pre právnické osoby, podnikateľov 
a fyzické osoby bývajúce v bytových domov na Ulici mlynskej, kde Mesto zabezpečuje vývoz 
veľkoobjemovými kontajnermi. Za výber poplatku v bytových domoch zodpovedá správca 
bytového domu.  
 

                              
 

čl. 2 
Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti pri zániku povinnosti 

 
2.1.   Správca poplatku  vráti poplatok alebo jeho pomernú časť, ak poplatníkovi, ktorému zanikla 
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 
časti písomne požiada správcu dane a bude spĺňať jednu z nasledujúcich podmienok: 

          2.1.1. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 
                   -     skončenie trvalého resp. prechodného pobytu v meste Michalovce, 
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                   -     ukončenie podnikania, 
                   -     ukončenie užívania nehnuteľnosti, 
                   -     úmrtie poplatníka. 

2.1.2. Podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti pri zániku povinnosti 
   -  úmrtný list 
   -  doklad preukazujúci skončenie užívania nehnuteľnosti 
      

                                                                                      čl. 3 
Zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku 

 
 3.1.  Správca poplatku,  na základe žiadosti poplatníka, zníži poplatok vo výške 30 %: 
          -  fyzickej osobe v hmotnej núdzi, po predložení rozhodnutia alebo potvrdenia Úradu práce ,  

sociálnych vecí a rodiny  (nie staršie ako 1 mesiac, pred podaním žiadosti o úľavu) a osobe 
staršej ako 62 rokov na základe údajov z evidencie 

          -  držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľovi  
             preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,(ďalej len ŤZP  
             alebo ŤZP/S), po predložení dokladu  preukazujúceho nárok na úľavu (kópia preukazu ŤZP,  
             príp. ŤZP/S).   

Doklad ktorým daňovník preukáže nárok na oslobodenie ako je vyššie uvedené musí byť 
zhodný so zdaňovacím obdobím, za ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na zníženie 
poplatku. 

 
3.2.  Správca poplatku na základe žiadosti zníži poplatok, ak poplatník preukáže nasledovnými          
           dokladmi, že viac ako 90 dní sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta a to najmä: 
          -   potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce na území SR na rok, v ktorom  si uplatňuje    
               nárok na 50% zníženie, 
          -   rozhodnutie o vyrubení poplatku, kde sa občan prechodne zdržiava a  doklad o zaplatení  

       poplatku v inej obci, za rok v ktorom si uplatňuje nárok na zníženie, pokiaľ sa nejedná 
o rekreačnú chatu alebo záhradný domček. 

Doklad ktorým daňovník preukáže nárok na oslobodenie ako je vyššie uvedené musí byť 
zhodný so zdaňovacím obdobím, za ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na zníženie, 
poplatku. 

          
 3.3. Správca poplatku odpustí poplatok, na základe žiadosti poplatníka, ak poplatník predloží      
          doklady za príslušný rok, že viac ako 90 dní sa  nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta a 

to najmä: 
          -  potvrdenie o pobyte na území iného štátu za príslušný rok, pracovné povolenie, víza,  
             výplatná páska, potvrdenie zamestnávateľa, potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry,   
             doklad o návšteve školy mimo SR, potvrdenie zdravotníckeho zariadenia, daňový doklad (napr. 

rožné zúčtovanie dane),      
         -   potvrdenie o výkone trestu,  

             -  potvrdenie o dlhodobom pobyte v zdravotníckom zariadení,  

          Doklad ktorým daňovník preukáže nárok na oslobodenie ako je vyššie uvedené musí byť zhodný 
so zdaňovacím obdobím, za ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na zníženie poplatku. 

3.4. Ak je doklad preukazujúci neprítomnosť v mieste trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu v 
inom ako slovenskom a českom jazyku, poplatník je povinný predložiť preklad tohto dokladu do 
úradného jazyka.  

3.5. Doklady, ktorými daňovník preukáže zníženie, resp. odpustenie poplatku a sú uvedené v bodoch 
3.1, 3.2. a 3.3 nie je možné nahradiť čestným prehlásením. 
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3.6. V prípade súbehu viacerých nárokov na zníženú sadzbu alebo úľavu z platenia poplatku sa 
poplatníkovi poskytne len jedna, pre poplatníka najvýhodnejšia úľava. 

3.7. V prípade, ak poplatník má nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia, nevzniká mu 
nárok na žiadnu úľavu. 

3.8. Tlačivá používané pre uplatnenie si požiadaviek sú zverejnené na web stránke mesta Michalovce 

3.9. Poplatok sa určuje na zdaňovacie obdobie, ktorým je  kalendárny rok. 

 
                                                                                     čl. 4 
                            Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere 
 
4.1.  Poplatok je možné platiť: 
          -    v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Michalovciach, 
          -    poštovou poukážkou, 
          -    bezhotovostným prevodom na účet Mesta  Michalovce. 
                                               
                                                                                    čl. 5 

Spôsob označenia platby poplatku 
 

5.1.    Daňovník je povinný označiť platbu poplatku variabilným symbolom, ktorý bude uvedený  
           v rozhodnutí o vyrubení poplatku. 
  
                                                                                    čl. 6 

Spoločné  a  záverečné  ustanovenie 
 

6.1.    Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje platnosť VZN č. 180/2015 zo dňa 10.12.2015  
6.2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Michalovce sa uznieslo Mestské       

    zastupiteľstvo v Michalovciach, uznesením č. 72  , zo dňa 27.11.2019. 
6.3.    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2020. 
 
 
 
V Michalovciach, dňa 27.11.2019 
 
 

Viliam  Z a h o r č á k 
                                                                                                                                                       primátor mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


