
 

 

 

N Á V R H  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. .../2018 

o poplatku 

Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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“), vydáva toto 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

O POPLATKU 

 

Článok 1 

Sadzba poplatku 

1. Paušálny poplatok je zavedený pre fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť  na 

iný účel ako na podnikanie. Sadzba paušálneho poplatku je 0,058 €  za osobu 

a kalendárny deň. 

2. Poplatok za množstvový zber je zavedený pre : 

a) právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území mesta na iný účel ako na podnikanie, 

b) podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území mesta na účel podnikania.  

3. Sadzba poplatku pre množstvový zber  je 0,024 € za jeden liter komunálnych odpadov a 

drobných stavebných odpadov, okrem zbernej nádoby s obsahom 770 l, pri ktorej sadzba 

poplatku pre množstevný zber je 0,019 € za jeden liter a zbernej nádoby s obsahom 1100 

l, pri ktorej sadzba poplatku pre množstevný zber je  0,015 € za jeden liter.  

Článok 2 

Forma a miesto na zaplatenie poplatku 

1. Poplatok správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.  

2. Pri množstvovom zbere správca dane poplatok vyrubuje formou rozhodnutia podľa §63 

zákona č. 563/2009 Z.z. 



3. Správca dane upraví rozhodnutím v priebehu zdaňovacieho obdobia poplatok za 

množstvový zber, na základe podania oznamovacej povinnosti pri vzniku, zmene alebo 

zániku poplatkovej povinnosti, pri zmene frekvencie odvozu, objemu zberných nádob a 

počtu zberných nádob.  

4. Správca dane upraví rozhodnutím v priebehu zdaňovacieho obdobia paušálny poplatok na 

základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona.  

5. Vyrubený poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, v hotovosti v pokladnici 

Mestského úradu v Žiline, vkladom v hotovosti, resp. bezhotovostným prevodom na účet 

správcu dane, na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí.  

Článok 3 

Zníženie a odpustenie poplatku 

1. Správca dane zníži poplatok o 30 % poplatníkovi, a to fyzickej osobe, podľa Čl.1 ods.1, 

ktorá k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahla vek 62 rokov. 

2. Správca dane, na základe predloženia podkladov, uvedených v tomto článku ods. 3, 

poplatníkovi poplatok odpustí v zmysle zákona za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, 

že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo  sa nezdržiaval na území 

mesta. Poplatník si v zmysle zákona nárok na odpustenie poplatku uplatňuje osobitne za 

každé zdaňovacie obdobie, a to najneskôr do 31.12. príslušného roka.   

3. Správca dane určuje nasledovné podklady pre odpustenie poplatku na území mesta: 

a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník 

v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí (nie pracovná zmluva),  

b) potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí, 

c) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,  

d) potvrdenie od agentúry o výkone práce v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu 

v zahraničí,  

e) doklad miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,  

f) potvrdenie o štúdiu v zahraničí v zdaňovacom období, 

g) potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí, 

h) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, 

v diagnostickom zariadení, v nemocnici,  

i) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody. 

4. V prípade, že podklad podľa ods. 3 nie je vystavený v slovenskom alebo českom jazyku, 

poplatník predloží aj preklad príslušného podkladu, podpísaného poplatníkom. 

5. Podklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.  

Článok 4 

Vrátenie poplatku 

1. Ak poplatník – fyzická osoba, uhradil správcovi dane vyrubený poplatok na základe 

rozhodnutia na zdaňovacie obdobie a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne jeho 

poplatková povinnosť,  poplatník je  povinný v zmysle zákona túto skutočnosť ohlásiť 

správcovi dane a písomnou žiadosťou požiadať o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 



časti, ktorej súčasťou bude fotokópia  dokladu o úhrade poplatku. Po splnení uvedených 

podmienok správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť do 30 dní poplatníkovi. 

2. Ak poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ uhradil správcovi dane vyrubený 

poplatok na základe rozhodnutia za zdaňovacie obdobie a v priebehu zdaňovacieho 

obdobia zanikne jeho poplatková povinnosť,  poplatník je  povinný v zmysle zákona túto 

skutočnosť ohlásiť správcovi dane a písomnou žiadosťou požiadať o vrátenie poplatku 

alebo jeho pomernej časti, ktorej súčasťou bude fotokópia  dokladu o úhrade poplatku. Po 

splnení uvedených podmienok správca dane poplatníkovi vráti poplatok alebo jeho 

pomernú časť do 30 dní. 

3. Poplatník, ktorý poplatok uhradil, ale v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrel, správca 

dane na základe žiadosti pozostalých vydá potvrdenie o evidovanom preplatku pre potreby 

dedičského konania.  

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline 

dňa ............... 2018 a bolo v zákonnej lehote vyvesené na úradnej tabuli Mesta Žilina. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019. 

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 21/2015 o poplatku.  

 

 

 

Ing. Igor Choma 

        primátor  

 



Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. d) a i) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

 

 

NÁVRH 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č............., 

 

ktorým sa dopĺňa Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Žilina č. 9/2017  

 

 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017 Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Žilina sa 

dopĺňa takto: 

 

1. V článku 1, odsek číslo 1 sa dopĺňa bod r): 

 

„r) Bytčica katolícky a Bytčica evanjelický – urnové steny.“ 

 

2. V článku 3, odsek číslo 20 sa dopĺňa: 

 

„(20) Prevádzkovateľ pohrebiska pridelí urnové miesto v urnovej stene alebo v urnovom háji 

na pohrebisku Bôrik, Bytčica katolícky a Bytčica evanjelický. Nájomca je povinný si 

uzatvoriť nájomnú zmluvu, zaplatiť jednorazový poplatok stanovený vlastníkom mestom 

Žilina za pridelenie a zaplatiť nájom za hrobové miesto na 10 rokov. Jednorazový poplatok 

sa nevracia. Ak nájomca urnového miesta v urnovej stene alebo v urnovom háji bude mať 

záujem predmet nájomnej zmluvy postúpiť inej osobe, u prevádzkovateľa pohrebísk je 

povinný podať  žiadosť o prevod a následne správca na základe podanej žiadosti uzatvorí 

novú nájomnú zmluvu s osobou uvedenou v žiadosti. “  

 

3. V článku 3 sa za odsek číslo 20 vkladá nový odsek 21, ktorý znie: 

 

„(21) Prenajímateľ je oprávnený vypovedať nájomnú zmluvu podľa § 22 zákona                              

č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. V prípade, že na hrobové miesto boli uzatvorené dve 

nájomné zmluvy, platná v zmysle zákona je tá nájomná zmluva, ktorá bola uzatvorená  

s neskorším dátumom. V tomto prípade je nájomca a prenajímateľ povinný ukončiť nájomný 

vzťah dohodou o ukončení nájomnej zmluvy s nájomcom, ktorého zmluva bola uzatvorená so 

skorším dátumom.“ 

 

4. V článku 6 odsek 1 sa dopĺňa: 

 

„(1) Dni, počas ktorých sa na pohrebiskách vykonávajú rozlúčky, sú pracovné dni v týždni, vo 

výnimočných prípadoch v sobotu, v nedeľu a počas sviatkov za príplatok uvedený v cenníku.“ 



 

5. V prílohe číslo 1 Cenník odsek číslo 2 sa dopĺňa poplatok: 

„39. Poplatok za obrad počas víkendov a sviatkov - za každú začatú hodinu od otvorenia  

obradnej siene.         60 €“ 

 

 

 

 

6. V článku 10 sa za odsek číslo 1 bod e) vkladá nový odsek číslo 2, ktorý znie: 

 

„2. Hrobové miesta na účel pochovania sa prideľujú len v prípade úmrtia. Na hrobové miesto 

nie je možné pre účely rezervácie vopred uzavrieť nájomnú zmluvu.“ 

 

7. V prílohe číslo 1 Cenník odsek číslo 1 sa dopĺňa poplatok: 

 

„Jednorazový poplatok za pridelenie urnového miesta v urnovej stene na pohrebisku Bytčica 

katolícky a Bytčica evanjelický: 

Urnové miesto v urnovej stene       300 €“ 

8. V článku 3 odsek číslo 17 sa mení na: 

 

„17. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta sú jeho pozostatky uložené do hrobu, ktorého bol 

nájomcom. Prenajímateľ zabezpečí úhradu nájomného počas tlecej doby od osoby, ktorá je 

obstarávateľom pohrebu alebo od osoby blízkej. Nájom za hrobové miesto musí byť uhradený 

minimálne na 10 rokov od dátumu pochovania. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ktorého 

bol zosnulý nájomcom, je postup pri zmene obsahu nájomnej zmluvy k hrobovému miestu 

nasledovný: 

Do jedného roka od úmrtia nájomcu: Podľa § 21 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na hrobové 

miesto osoba blízka, ak je osôb blízkych viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. 

Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka 

od úmrtia nájomcu hrobového miesta. Na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy  

prevádzkovateľ pohrebísk požaduje predložiť: úmrtný list zosnulého nájomcu a čestné 

prehlásenie s overeným podpisom, (ktoré vystavuje správca pohrebiska). 

Viac ako jeden rok od úmrtia nájomcu: záujemca o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

hrobové miesto je povinný predložiť: úmrtný list zosnulého nájomcu, čestné prehlásenie 

s overeným podpisom / vystavuje ho správca pohrebiska), právoplatné osvedčenie o dedičstve 

po zosnulom nájomcovi ( z dôvodu preukázateľnosti, že osoba,  ktorá sa uchádza o hrobové 

miesto je v príbuzenskom vzťahu so zosnulým nájomcom ), súhlasy od osôb s prednostným 

právom k uzavretiu nájomnej zmluvy (osoby z dedičského konania), že súhlasia, aby 

záujemca uzavrel nájomnú zmluvu na hrobové miesto.“ 

9. Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017 Prevádzkový poriadok 

pohrebísk Mesta Žilina ostávajú aj naďalej v platnosti a nezmenené. 

 

 

 

 



Čl. II 

 

(1). Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline 

dňa ............... 

(2). Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta, t. j. od............................. 

 

                                                                                                        Ing. Igor Choma 

                                                                                                       primátor mesta Žilina  
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