
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 770 

prijatom na svojom mimoriadnom rokovaní dňa 27. novembra 2001 v súlade s § 6 ods. l 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 1 ods. 2 a § 10d zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych 

poplatkoch a § 6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice ustanovuje:  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 60 

o poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Košice 

/nariadenie o poplatku za odpady/  

 

P R V Á     Č A S Ť 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

§ 1 

Účel a predmet  

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len "nariadenie"/ upravuje podmienky platenia 

miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov /ďalej len "poplatok za odpady"/ na území mesta Košice.  

 

§ 2 

Predmet poplatku za odpady 

Predmetom poplatku za odpady sú komunálne odpady1) a drobné stavebné odpady, ktoré 

vznikli na území mesta.  

 

 
1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov.  

 

§ 3 

Poplatník za odpady 

 

Poplatok za odpady platí2)  

a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v meste trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt, 

b) právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká 

komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa na území mesta, určenú na podnikanie, 

c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  

l. vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta a slúžiacej na 

prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo 

nebytový priestor, ak vlastník túto nehnuteľnosť aj užíva, 



2. na základe zmluvy užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta a 

slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt 

alebo nebytový priestor, ak povinnosť platiť poplatok za odpady vyplýva zo 

zmluvy; v prípade pochybností je platiteľom ten, kto plní daňovú povinnosť za 

túto nehnuteľnosť podľa zákona o dani z nehnuteľností, 

3. užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta a slúžiacej na 

prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo 

nebytový priestor, ktorý nehnuteľnosť užíva bez zmluvného vzťahu 
 

/ďalej len "poplatník za odpady"/.  

 
2) § 10d ods. 1 zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  

 

§ 4 

Správa poplatkov 

Správu poplatku za odpady vykonáva mesto Košice.  

 

§ 5 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

 

(1)   Poplatková povinnosť vzniká  

a) fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, prihlásením k trvalému alebo 

prechodnému pobytu na území mesta, 

b) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá vlastní alebo má v 

prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta určenú na podnikanie, 

vykonávaním predmetu svojej činnosti, 

c) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá  

l. je vlastníkom i užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta a 

slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt 

alebo nebytový priestor, vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 

2. je na základe zmluvy užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta 

a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt 

alebo nebytový priestor, ktorému povinnosť platiť poplatok za odpady vyplýva 

zo zmluvy, účinnosťou zmluvy, 

3. je užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta a slúžiacej na 

prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo 

nebytový priestor, ktorý nehnuteľnosť užíva bez zmluvného vzťahu, užívaním 

nehnuteľnosti. 
 

(2)   Poplatková povinnosť zaniká zánikom skutočností, na základe ktorých táto povinnosť 

vznikla podľa odseku 1.  

 

 



D R U H Á     Č A S Ť 

PLATENIE POPLATKOV  

 

§ 6 

Sadzba poplatku 

(1)   Sadzba poplatku je stanovená paušálne  

a)  pre všetky domácnosti okrem domácnosti v rodinných domoch, ktoré si vybrali 

množstvový zber, vo výške 650.- Sk na osobu a kalendárny rok; v sadzbe poplatku 

je zahrnutá aj cena PVC vriec pre domácnosti, kde sa zber komunálnych odpadov 

vykonáva do vriec, 

b) u nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu - záhrady, chaty a ďal. 300.- 

Sk na nehnuteľnosť a kalendárny rok, 

(2)   Sadzba poplatku za množstvový zber je  

a) pre domácnosť v rodinnom dome, ktorá si určila množstvový zber 
   1. za vrece 100 l pri zvoze 

      1.1. raz za dva týždne       88.- Sk/odvoz  2.288.- Sk/rok 

      1.2. raz za týždeň           88.- Sk/odvoz  4.576.- Sk/rok 

      1.3. dva krát za týždeň      88.- Sk/odvoz  9.152.- Sk/rok 

   2. za kuka nádobu o objeme cca 110 l pri odvoze 

      2.1. raz za dva týždne       92.- Sk/odvoz  2.392.- Sk/rok 

      2.2. raz za týždeň           79.- Sk/odvoz  4.108.- Sk/rok 

      2.3. dva krát za týždeň      77.- Sk/odvoz  8.008.- Sk/rok 

      2.4. tri krát za týždeň      77.- Sk/odvoz 12.O12.- Sk/rok 

   3. kontajner o objeme cca 1 100 l pri odvoze 

      3.1. raz za dva týždne      285.- Sk/odvoz  7.410.- Sk/rok 

      3.2. raz za týždeň          245.- Sk/odvoz 12.740.- Sk/rok 

      3.3. dva krát za týždeň     225.- Sk/odvoz 23.400.- Sk/rok 

      3.4. tri krát za týždeň     217.- Sk/odvoz 33.852.- Sk/rok 

b) pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov je 
   1. za vrece 100 l pri zvoze 

      1.1. raz za dva týždne      103.- Sk/odvoz  2.678.- Sk/rok 

      1.2. raz za týždeň          103.- Sk/odvoz  5.356.- Sk/rok 

      1.3. dva krát za týždeň     103.- Sk/odvoz 10.712.- Sk/rok 

      1.4. denne                  103.- Sk/odvoz 37.595.- Sk/rok 

   2. za kuka nádobu o objeme cca 110 l pri odvoze 

      2.1. raz za dva týždne      108.- Sk/odvoz  2.808.- Sk/rok 

      2.2. raz za týždeň           93.- Sk/odvoz  4.836.- Sk/rok 

      2.3. dva krát za týždeň      90.- Sk/odvoz  9.360.- Sk/rok 

      2.4. tri krát za týždeň      90.- Sk/odvoz 14.040.- Sk/rok 

   3. kontajner o objeme cca 1 100 l pri odvoze 

      3.1. raz za dva týždne      329.- Sk/odvoz  8.554.- Sk/rok 

      3.2. raz za týždeň          283.- Sk/odvoz 14.716.- Sk/rok 

      3.3. dva krát za týždeň     260.- Sk/odvoz 27.040.- Sk/rok 

      3.4. tri krát za týždeň     251.- Sk/odvoz 39.156.- Sk/rok 

   4. za veľkokapacitný kontajner 

      4.1. za použitie                               27.- Sk/deň 

      4.2. za jednu manipuláciu                   1.586.- Sk 

      4.3. za termické zneškodnenie               1.590.- Sk/t 

      4.4. za iné ako termické zneškodnenie         850.- Sk/t 

      4.5. náklady na prepravu podľa druhu použitého prepravného 

           prostriedku  a  podľa  vzdialenosti  k  zariadeniu na 

           zneškodnenie. 

      

(3)   Poplatky určené podľa predchádzajúcich odsekov sa znížia o hodnotu za prenájom 

nádoby, ak pôvodca alebo držiteľ používa vlastnú nádobu. Hodnota za prenájom je  



a) kuka nádoba 158.- Sk/rok 

b) kontajner 1100 l  1.892.- Sk/rok 

(4)   Mesto určuje systém zberu komunálnych odpadov, druh zberných nádob alebo vriec, 

ktoré môžu byť používané na zber odpadu, v nadväznosti na systém zberu v príslušnej časti 

alebo lokalite mesta. V sporných prípadoch či zberné nádoby vo vlastníctve pôvodcov 

alebo držiteľov odpadu vyhovujú zavedenému systému zberu odpadu, rozhoduje mesto.  

 

§ 7 

Priznanie poplatkovej povinnosti 

(1)   Poplatník za odpady za domácnosť je povinný v priznaní poplatkovej povinnosti na 

tlačive predpísanom mestom oznámiť správcovi poplatku  

a) údaje rozhodné pre vyrúbenie poplatku za odpad za domácnosť  

1. meno, bydlisko, právny vzťah k bytu alebo rodinnému domu, 

2. počet členov domácnosti prihlásených na trvalý pobyt a na prechodný pobyt s 

ďalšími preukázateľnými údajmi o nich, ktoré môžu mať vplyv na výpočet výšky 

poplatku, 

3.  systém zberu v danom mieste /vrecia, druh používanej odpadovej nádoby a pod./ 

určený mestom, u rodinných domov určenie množstvového zberu alebo paušálne 

spoplatňovaného zberu, 

4.  cykličnosť odvozu odpadu 

5. používanie vlastnej odpadovej nádoby schválenej správcom poplatku - ak takú 

vlastní, 
 

b) údaje týkajúce sa ďalších nehnuteľností v jeho vlastníctve alebo užívaní slúžiacich 

na individuálnu rekreáciu - záhrada, chata a ďal., ktoré sa nachádzajú na území 

mesta, a to  

l. miesto kde sa nehnuteľnosť nachádza /adresa, orientačné číslo, súpisné číslo, 

katastrálne územie, číslo parcely, mestská časť/ 

2. druh nehnuteľnosti, 

3. právny vzťah k nehnuteľnosti 
 

c) ďalšie údaje uvedené na predpísanom tlačive. 

 

(3)   Poplatník za odpady, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-

podnikateľom, je povinný v priznaní poplatkovej povinnosti na tlačive predpísanom 

mestom oznámiť správcovi poplatku  

a) názov, /meno/ a sídlo s presnou adresou, 

b) adresu každej prevádzkarne, prípadne pobočky a pod. na území mesta, 

c) údaje v členení podľa § 6 ods. 2 písm. b), 

d) ďalšie údaje uvedené na predpísanom tlačive. 

 

(4) Poplatník za odpady je povinný v priznaní poplatku uviesť všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre výpočet poplatku.  

 

(5) Tlačivá pre priznanie poplatkovej povinnosti sú vydávané u správcu poplatku za 

odpady.  

 

(6) Priznanie poplatku je poplatník povinný podať správcovi poplatku na rok 2002 do 31. 

januára 2002. V ďalších rokoch je povinný podať priznanie do 30. novembra roka 

predchádzajúceho ďalšiemu poplatkovému obdobiu poplatník, ktorému prvý krát vznikla 



poplatková povinnosť a poplatník u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na 

vyrúbenie poplatku. Poplatník poplatku za odpady je povinný podať priznanie poplatku 

vždy, ak ho na to vyzve správca poplatku.  

 

§ 8 

Vyrubovanie poplatkov 

 

(1)   Poplatky sa vyrubujú platobným výmerom na jeden kalendárny rok na  

a)  domácnosť za všetkých jej členov, 

b) každú nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu /záhrada, chata a pod./ 

c)  právnickú osobu a fyzickú osobu podnikateľa. 

 

(2)   Poplatky za domácnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a za nehnuteľnosti 

slúžiace na individuálnu rekreáciu - záhrady, chaty a ďal. sa poplatníkovi vyrubujú 

súhrnným platobným výmerom za všetky predmety spoplatnenia v jeho vlastníctve alebo 

užívaní nachádzajúce sa na území mesta.  

 

(3)   Poplatky za množstvový zber u právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov sa 

vyrubujú jedným platobným výmerom súhrnne za ich všetky prevádzkarne, prípadne 

pobočky a pod.  

 

(4)   Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku rozhodujúce skutočnosti pre vznik, 

zmenu a zánik poplatkovej povinnosti, ku ktorým došlo v priebehu poplatkového obdobia 

a to do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.  

 

(5)   Za vyrubenie poplatku za odpady sa považuje podané priznanie poplatku podľa § 7. 

Za deň vyrúbenia poplatku za odpady sa považuje posledný deň lehoty na podanie 

priznania poplatku. Ak došlo k vzniku poplatkovej povinnosti v priebehu poplatkového 

obdobia, za deň vyrúbenia poplatku sa považuje deň kedy bolo priznanie poplatkovej 

povinnosti doručené.  

 

(6)   Platobné výmery sú doručené poplatníkovi poplatku do 31. decembra roka 

predchádzajúceho poplatkovému roku, na ktorý je poplatok za odpady vyrubovaný.  

 

§ 9 

Platenie poplatku za odpady 

 

(1) Poplatky vyrubené podľa § 8 sa platia formou mesačných splátok vo výške jednej 

dvanástiny vyrúbeného ročného poplatku na účty mesta účelovo viazané na úhradu 

nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi. Mesačná splátka poplatku je splatná do 25. dňa každého mesiaca bežného roka, 

na ktorý sa poplatok vyrubuje.  

 

(2) Ak ročný poplatok vyrúbený poplatníkovi nepresahuje 600.- Sk, poplatok je splatný 

naraz do 25. januára bežného roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje.  



 

§ 10 

Vyúčtovanie rozdielov v poplatkoch 

 

Ak v priebehu roka nastanú skutočnosti, v dôsledku ktorých vznikne rozdiel oproti 

vyrúbenému poplatku, správca poplatku za odpady dovyrúbi nedoplatok alebo oznámi 

preplatok do konca februára nasledujúceho roka poplatníkovi za odpady, ktorý má 

nedoplatok alebo preplatok, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka. Ak sa 

poplatník do 10 dní od doručenia dovyrúbenia nedoplatku alebo oznámenia preplatku k 

nemu nevyjadrí, správca vráti poplatníkovi jeho preplatok do 15 dní odo dňa, kedy uplynula 

lehota na vyjadrenie. Poplatník je povinný zaplatiť vyrúbený nedoplatok do 15 dní odo dňa, 

kedy uplynula lehota na vyjadrenie.  

 

T R E T I A     Č A S Ť 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA  

 

§ 11 

Zvýšenie poplatkov za odpady  

Za oneskorené zaplatenie poplatku, alebo ak poplatok nebude zaplatený v správnej výške, 

môže správca poplatku uložiť zvýšenie poplatku až o 50 % podľa závažnosti porušenia.  

 

§ 12 

Vo veciach neupravených týmto nariadením bude správca poplatku za odpady postupovať 

primerane podľa osobitného predpisu3).  

 
3) Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v 

znení neskorších predpisov.  

 

Š T V R T Á     Č A S Ť 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

§ 13 

Prechodné ustanovenia 

(1)   Platobné výmery na poplatok za odpady na rok 2002 budú doručené poplatníkom 

poplatku do 28. februára.  

(2)   Mesačné splátky poplatku za rok 2002 za mesiace január až marec roku 2002 sú splatné 

naraz k 25. marcu roku 2002.  



 

§ 14 

Účinnosť  

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť l. januára 2002.  

 

 

 

JUDr. Zdenko Trebuľa 

primátor mesta Košice 

 

 

 

Zverejnené: 3.12.2001  

 

 


