
P R I M Á T O R    M E S T A     K O Š I C E  
 

vyhlasuje  

 

úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice (nariadenie 

o poplatku za komunálne odpady) prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 442/2012, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 802/2013, uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 4/2014, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 284/2015 

a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 330/2019.  
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 131  

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území mesta Košice 

(nariadenie o poplatku za komunálne odpady) 
 

 

§ 1 

Účel a predmet 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje bližšie  podmienky 

vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky 

rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré 

vznikajú na území mesta Košice (ďalej len ,,poplatok“).  

 

§ 2 

Poplatník 

 

(1) Poplatok sa na území mesta Košice (ďalej len ,,mesto“) platí za  

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, 

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,
1)

 
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom. 

 

(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na 

území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo 

jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý 

trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem 

lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 

(ďalej len ,,nehnuteľnosť“), 

                                                 
1)

 § 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území mesta na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území 

mesta na účel podnikania. 

 

(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 

miestny poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) 

v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo 

prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na 

podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu 

a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého 

pobytu alebo prechodného pobytu. 

 

(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 

právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe 

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to 

určenom, 

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 

c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou, 

d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného 

obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj 

poplatník, alebo 

e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka 

práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti 

produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

 

(5) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, správca 

poplatku vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.  

 

§ 3 

Určenie poplatku 

  

Správca poplatku určuje poplatok nasledovne: 

a) pre poplatníka podľa § 2 odsek 2 písm. a) tohto nariadenia ako súčin sadzby poplatku a 

počtu kalendárnych dní zdaňovacieho obdobia, počas ktorých má alebo bude mať 

poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť 

užíva alebo je oprávnený užívať, 

b) pre poplatníka podľa § 2 odsek 2 písm. a) tohto nariadenia, bývajúceho v rodinnom dome, 

ktorý si zvolil množstvový systém zberu, ako súčin sadzby za 1 l odpadu, počtu vývozov 

za rok, objemu zbernej nádoby v litroch /koeficient/ a počtu zberných nádob, ktoré 

poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov, 

c) pre poplatníka podľa § 2 odsek 2 písm. b) a c) tohto nariadenia (množstvový zber) ako 

súčin sadzby za 1 l odpadu, počtu vývozov za rok, objemu zbernej nádoby v litroch 

/koeficient/ a počtu zberných nádob, ktoré poplatník užíva v súlade so zavedeným systému 

zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

 

 



§ 4 

Sadzba poplatku 

 

Sadzba poplatku je: 

a) 0,101 € na osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 2 odsek 2 písm. a) tohto 

nariadenia,  

b) 0,028 € za 1 l odpadu pre poplatníka podľa § 2 odsek 2 písm. b) a c) a pre poplatníka podľa 

§ 3 písmeno b) tohto nariadenia.  

 

§ 5 

Vrátenie poplatku 

 

Správca poplatku poplatok alebo jeho pomernú časť vráti poplatníkovi, ktorému zanikla 

povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže  

a) skončenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v meste, potvrdením inej obce alebo 

iného mesta, že je tam prihlásený na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, 

b) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území mesta najmä kúpnou zmluvou, dohodou 

o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy, 

c) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania najmä dohodou 

o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy. 

 

§ 6 

Zníženie a odpustenie poplatku 

 

(1) Správca poplatku poplatok zníži o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník preukáže 

správcovi poplatku, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa 

nezdržiaval na území mesta Košice na základe nasledujúcich podkladov:  

a) poskytnutie údajov v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka 

alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom 

príslušného informačného systému verejnej správy, 
b) potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru na území Slovenskej republiky 

mimo mesta s dokladom o ubytovaní, 

c) potvrdenia o pobyte vyhotovenom ubytovacím zariadením, prípadne preukázaním iného 

spôsobu ubytovania v mieste štúdia alebo v mieste práce (napríklad nájomnou zmluvou), 

d) potvrdenia o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste, 

e) overeného čestného vyhlásenia o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa 

za preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, pokiaľ to nevyplýva 

z podkladov predložených podľa písmena a) až d). 

 

(2) Správca poplatku za účelom zmiernenia tvrdosti zákona zníži poplatok podľa § 3 

písm. a) o: 

a) 50 % fyzickej osobe vo veku nad 62 rokov, 

b) 30 % osobám do 5 rokov, 

c) 25 % na piateho a každého ďalšieho člena domácnosti, v prípade viac ako štvorčlennej 

domácnosti.  

 

(3) Správca poplatku zníži poplatok určený podľa § 3 písm. a) pomerne za obdobie, pokiaľ 

trvajú dôvody na zníženie, o 60%, ak poplatník preukáže, že je v hmotnej núdzi. Zníženie 

poplatku poplatník preukazuje dokladom príslušného orgánu o poskytnutí pomoci v hmotnej 

núdzi; zníženie sa poskytne najskôr odo dňa priznania pomoci príslušným orgánom a vzťahuje sa 



aj na všetkých členov domácnosti, ktorí tvoria spoločne posudzované fyzické osoby podľa 

osobitného predpisu.1a)  
 

(4) Zníženie poplatku podľa odseku 2 písm. a) správca poplatku poskytne počnúc 

najbližším zdaňovacím obdobím po dovŕšení 62 rokov.  

 

(5) Ak u jedného poplatníka vznikne nárok na zníženie poplatku z viacerých dôvodov 

podľa tohto nariadenia súčasne, uplatní sa zníženie poplatku výhodnejšie pre poplatníka. 

 

(6) Správca poplatku poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže správcovi 

poplatku, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval 

na území mesta Košice na základe nasledujúcich podkladov:  

a) potvrdenie o návšteve školy deklarujúce štúdium v zahraničí v zmysle interných predpisov 

vysokej školy 

b) potvrdenia alebo iného dokladu o trvaní pracovného pomeru mimo územia Slovenskej 

republiky,  

c) povolenia alebo iného dokladu o trvaní pobytu v inom štáte, 
d) rozhodnutia o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby, 

e) potvrdenia alebo iného dokladu o umiestnení v reedukačnom centre, 

f) overeného čestného vyhlásenia o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa 

za preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, pokiaľ to nevyplýva 

z podkladov predložených podľa písmena a) až d). 

 

§ 7 

Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere 

 

(1) Poplatok podľa § 3 písm. b) a c) tohto nariadenia je možné zaplatiť 

a) bezhotovostným prevodom na určený účet správcu poplatku, 

b) poštovým peňažným poukazom na určený účet správcu poplatku,  

c) v hotovosti do pokladne správcu poplatku. 

 

(2) Lehota na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere je stanovená v rozhodnutí, 

ktorým správca dane určuje poplatok na príslušné zdaňovacie obdobie.  

 

§ 8 

Poplatkové konanie 

 

Poplatkové  konanie vo veciach neupravených týmto nariadením sa riadi osobitným 

predpisom
2)

. 

 

§ 9 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 100 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice prijaté uznesením Mestského 

                                                 
1a)

 § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
2)

 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 



zastupiteľstva v Košiciach č. 359/2007 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 672/2008 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1015/2009. 

 

§ 10 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.  
 

Zmeny a doplnenia nariadenia schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 802/2013  nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2014. 

 

Zmeny a doplnenia nariadenia schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 4/2014 nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2015. 
 

Zmeny a doplnenia nariadenia schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 284/2015 nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2016. 

 

Zmeny a doplnenia nariadenia schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 330/2019 nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2020. 

 

 

 

 
Ing. Jaroslav Polaček 

primátor mesta Košice 
 

 

 

 

Zverejnené:  13.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 


