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Príloha č. 1 k VZN č. .../2021 

 

 

Sadzby poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady 

 

                                      

poplatník Sadzba v eur/deň 

Fyzická osoba Prihlásená v meste na trvalý 

alebo prechodný pobyt 

0,0932 €/deň 

Oprávnená užívať alebo 

užívajúca nehnuteľnosť ( garáž, 

záhrada ) na iný účel ako 

podnikanie a nemá TP na území 

mesta 

0,03 €/deň 

Fyzická osoba Oprávnená užívať alebo 

užívajúca nehnuteľnosť ( byt ) 

na iný účel ako podnikanie 

a nemá TP na území mesta 

0,03 €/deň 

Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie 

0,03 €/deň 

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť na účel podnikania 

0,0603 €/deň 

Množstvový zber – sadzba v € za 1 liter odpadu 0,0531 €/liter odpadu 

Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímesí 

určený na recykláciu – sadzba v € za 1  kilogram 

odpadu 

0,040 €/kg  odpadu 

Drobný stavebný  odpad netriedený určený  na 

zneškodnenie na skládke odpadov – sadzba v € za  

1 kilogram  odpadu 

0,078 €/kg odpadu 
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Príloha č. 3 k VZN č.  .../2021 

 

 

Žiadosť o zavedenie množstvového zberu - PO 
 

 

Názov organizácie / firmy: ................................................................................................................  

 

Sídlo: .................................................................................................................................................. 

 

Adresa prevádzky v Novej Dubnici: ..................................................................................................  

 

IČO: ...................................................................................................................................................  

 

 

Žiadame o množstvový zber komunálneho odpadu v roku ...........  

 

 

Predpokladáme, že v prevádzke vytvoríme: ....................................... litrov komunálneho odpadu 

týždenne, preto požadujeme vydanie: ................................... kusov 100-litrových plastových vriec 

s potlačou, určených na množstvový zber, a to na obdobie 1 kalendárneho roka. Naplnené vrecia 

budeme vykladať v intervale (zvoľte  požadovaný interval):  

-     2x týždenne 

-     1x týždenne 

-     2x mesačne 

Miesto vykladania naplnených vriec: ................................................................................................ 

 

Potvrdzujeme, že sme boli oboznámení s pravidlami množstvového zberu v Novej Dubnici 

pracovníčkami oddelenia ŽP, množstvo, interval a miesto vykladania vriec sme spoločne dohodli 

a súhlasíme s výškou poplatku za množstvový zber na kalendárny rok. 

 

Iný spôsob množstvového zberu ako vrecový: .................................................. (KUKA nádoba/1100 

l kontajner) 

 

 

V Novej Dubnici, dňa .........................  

                                                                        

 

 

                                                                                                                   ..........................................  

                                                                                                                           podpis, pečiatka 
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Príloha č. 4 k VZN č.  .../2021 

 

Ohlásenie vzniku, zániku  alebo zmeny poplatkovej povinnosti  - FO 
 

 

Meno a priezvisko, titul: .............................................................. Rodné číslo: .................................... 

 

Adresa: ............................................................................Telefonický kontakt: ..................................... 

 

 

Týmto ohlasujem (vyberte jednu z možností): 

 

a) vznik povinnosti platiť poplatok (nový obyvateľ mesta), odo dňa :................................................... 

 

b) zánik povinnosti platiť odpad (odsťahovanie z mesta), ku dňu:........................................................ 

 

c) zmena údajov  (prírastok, prípadne úbytok člena rodiny, štúdium alebo zamestnanie mimo územia      

    mesta s ubytovaním), uveďte o akú zmenu ide:  

 

................................................................................................................................................................ 

 

Zároveň si uplatňujem/neuplatňujem: 

 

a)  odpustenie poplatku za obdobie (od – do) 

b)  zníženie poplatku 

c)  vrátenie preplatku 

Dôvod uplatnenia úľavy, odpustenia či vrátenia preplatku:  ........................................................ 

 

............................................................................................................................................................... 

 

V Novej Dubnici, dňa .........................                                                .................................................. 

                                              podpis 

    

Požadované prílohy: 

 

Pre  zánik  povinnosti platiť poplatok: 
 - doklad o odhlásení  trvalého/prechodného pobytu, o presťahovaní  v rámci mesta 

 - doklad o predaji nehnuteľnosti 

 

Pre zníženie poplatku:  
- doklad o zaplatení poplatku  za odpad v inej obci z dôvodu prechodného pobytu 

- doklad o pobyte v zdravotníckom, alebo sociálnom zariadení 

- doklad o výkone trestu 

- pracovná zmluva alebo potvrdenie zamestnávateľa spolu s potvrdením ubytovacieho zariadenia 

- potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie ubytovacieho zariadenia 

 

Pre vrátenie poplatku 
-  úmrtný list  

-  doklad o odsťahovaní  

-  iný relevantný doklad 
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Príloha č. 5 k VZN č. .../2021 

 

Ohlásenie vzniku, zániku  alebo zmeny poplatkovej povinnosti  - PO 
 

Názov/obchodné meno: ...........................................................................IČO:...................................... 

 

Sídlo, adresa: ......................................................................................................................................... 

 

Adresa prevádzky v Novej Dubnici: ...................................................................................................... 

 

Telefonický kontakt kompetentnej osoby:  ........................................................................................... 

 

Týmto ohlasujem (vyberte jednu z možností): 

 

a) vznik povinnosti platiť poplatok (nový podnikateľ na území mesta) odo dňa: .................................. 

 

b) zánik povinnosti platiť odpad (zrušenie prevádzky v meste) ku dňu: ............................................... 

 

c) zmena údajov  (zmena počtu zamestnancov, identifikačných údajov), uveďte o akú zmenu ide:  

 

................................................................................................................................................................. 

 

Údaje rozhodujúce na určenie poplatku:   ( vypĺňa   sa v   prípade  vzniku poplatkovej 

povinnosti) 

Celkový počet zamestnancov: ...............  ku dňu: ......................... 

- z toho počet  zamestnancov vyslaných za prácou do zahraničia: ........................... 

- z toho iné ( napr. materská alebo rodičovská dovolenka, práceneschopnosť  dlhšia ako 90 

dní): ........................ 

 

Pri poskytovaní  reštauračnej/kaviarenskej/pohostinskej služby – priemerný počet miest:.......... 

 

Pri poskytovaní ubytovania – priemerný počet ubytovaných osôb: ............... 

 

 

Zároveň si uplatňujem: 

 
-   odpustenie poplatku za obdobie (od – do) 

-   zníženie poplatku 

-   vrátenie preplatku 

Dôvod uplatnenia úľavy, odpustenia či vrátenia preplatku: 

. 

................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................ 

 

V Novej Dubnici,  dňa ....................     

 

                                     podpis, pečiatka 

 

Požadované prílohy: 
Napr. doklad potvrdzujúci zmenený počet zamestnancov, doklad o ukončení podnikania na území mesta... 


