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Mesto Krásno nad Kysucou, 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 vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 35/2021
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny rok 2022
§1
Sadzba poplatku
1. Mesto Krásno nad Kysucou stanovuje poplatok na osobu a kalendárny deň sadzbou poplatku 0,0547
Eur (20,0202 Eur /osoba/rok) pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov (ďalej „zákona č. 582/2004 Z. z.“)
2. Mesto Krásno nad Kysucou stanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere 0,0336 Eur za jeden
liter pre zberné nádoby 1100 l a 0,0347 Eur za jeden liter pre zberné nádoby 110 l, 120 l, 240 l pre
poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z.
3. Mesto Krásno nad Kysucou stanovuje poplatok za množstvový zber drobných stavebných odpadov
bez obsahu škodlivín sadzbou poplatku 0,040 Eur za kilogram pre poplatníkov uvedených v § 77 ods.
2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z..
§2
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Mesto Krásno nad Kysucou vráti poplatok alebo pomernú časť poplatku, ak v priebehu
zdaňovacieho obdobia zanikne poplatková povinnosť z dôvodu ukončenia trvalého alebo
prechodného pobytu na území mesta Krásno nad Kysucou alebo zániku práva užívať nehnuteľnosť na
území mesta Krásno nad Kysucou. Správca dane na základe oznámenia poplatníka a žiadosti
poplatníka vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi. Poplatník je povinný preukázať
hodnoverný doklad ak ide o zrušenie nájomnej zmluvy, doklad o predaji nehnuteľnosti a u
podnikateľoch doklad o ukončení podnikania na území mesta Krásno nad Kysucou.
2. Mesto Krásno nad Kysucou zníži poplatok o 75% v zmysle § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z., ak
poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona alebo zástupca poplatníka preukáže, že sa viac ako 90 dní
v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Mesta Krásno nad Kysucou. Poplatok
sa zníži o pomernú časť pripadajúcu na kalendárne dni, počas ktorých sa poplatník preukázateľne

zdržiava alebo zdržiaval mimo územia mesta Krásno nad Kysucou.
Doklady pre zníženie poplatku:
a) potvrdenie alebo iný doklad o existencii (trvaní) pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného
vzťahu s určením miesta výkonu zamestnania, doklad o ubytovaní,
b) oznámenie poplatníka v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, ak ide o
poplatníka, ktorý je žiakom alebo študentom školy na území Slovenskej republiky (denné štúdium
mimo mesta Krásno nad Kysucou, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich). Ak má správca dane
pochybnosti o dennom dochádzaní, môže požadovať doklad o ubytovaní,
c) potvrdenie o návšteve školy, ak ide o poplatníka, ktorý je žiakom alebo študentom školy mimo
územia Slovenskej republiky,
d) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí s uvedením miesta výkonu
práce prípadne dokladom o ubytovaní,
e) aktuálnu nájomnú zmluvu platnú pre zdaňovacie obdobie, v ktorej sú uvedení poplatníci
uplatňujúci si nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku,
f) potvrdenie od agentúry o výkone práce v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí s
uvedením doby a miesta výkonu práce,
g) iný relevantný doklad o vykonávaní činnosti alebo o ubytovaní na území Slovenskej republiky
mimo územia mesta Krásno nad Kysucou alebo mimo územia Slovenskej republiky.
3. Mesto Krásno nad Kysucou zníži poplatok o
- 50 % v zmysle § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona,
ktorým je fyzická osoba oprávnená na podnikanie / pracujúca ako opatrovateľ (opatrovateľka) v
zahraničí, predloží pracovnú zmluvu a potvrdenie od rodiny, že v zdaňovacom období pracuje mimo
územia mesta Krásno nad Kysucou, príp. doklad o odvodoch do sociálnej poisťovne v zahraničí za
predchádzajúce obdobie,
- 75 % zmysle § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona,
ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi po predložení žiadosti a potvrdenia ÚPSVaR o poberaní
dávky a príspevku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v
znení neskorších predpisov za predchádzajúci kalendárny rok.
- 25 % v zmysle § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona,
ktorým je:
a) fyzická osoba staršia ako 62 rokov (bez písomne žiadosti)
b) fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.
4. Pre jedného poplatníka je možné v zdaňovacom období poskytnúť jedno zníženie poplatku podľa
ods. 2 - 3 tohto ustanovenia.
5. Mesto Krásno nad Kysucou odpustí poplatok ak poplatník alebo zástupca poplatníka preukáže:
a) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb (detský domov, domov dôchodcov,
domov sociálnych služieb), v reedukačnom zariadení, v diagnostickom zariadení a zdravotníckom
zariadení,
b) potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon väzby alebo výkone trestu odňatia
slobody,
c) potvrdenie poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o zaplatení poplatku na celý kalendárny
rok v inej obci z dôvodu prechodného pobytu alebo nájmu nehnuteľnosti na bývanie.

Ak sa poplatník preukázateľne zdržiava mimo územia mesta Krásno nad Kysucou počas celého
kalendárneho roka poplatok sa odpustí v celej výške.
Mesto Krásno nad Kysucou odpustí poplatok podľa § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. na základe
žiadosti poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona, ktorý nemá žiaden príjem a nedisponuje
žiadnym majetkom. Odpustenie poplatku udeľuje primátor mesta (individuálne) na základe žiadosti.
6. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením, výpisom zo živnostenského registra, potvrdením
o prechodnom pobyte.
7. Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, od kedy a do kedy sa poplatník v zdaňovacom období
nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Krásno nad Kysucou.
8. Poplatník si nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie
zvlášť.
9. Ak poplatník predloží správcovi dane doklad v inom ako slovenskom alebo českom jazyku je povinný
súčasne predložiť aj preklad dokladu do slovenského jazyka opatrený podpisom poplatníka. Ak má
správca dane dôvodné pochybnosti o správnosti predloženého prekladu listiny do slovenského
jazyka, môže požadovať predloženie úradne overeného prekladu dokladu do slovenského jazyka.
10. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak o jeho vrátenie alebo jeho pomernej časti poplatník
písomne požiada správcu dane, spolu s dokladmi potvrdzujúcimi danú skutočnosť.
§3
Forma a miesto na zaplatenie poplatku
1. Mesto Krásno nad Kysucou určuje, že vyrubený poplatok podľa tohto nariadenia je splatný do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Poplatok sa môže uhradiť v hotovosti do pokladne Mestského úradu Krásno nad Kysucou alebo
bezhotovostným prevodom na účet Mesta Krásno nad Kysucou:
IBAN SK23 0200 0000 0000 1092 5322, BIC: SUBASKBX vedený vo VÚB, a. s. Čadca,
IBAN SK06 0900 0000 0050 2914 9098, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., Krásno
nad Kysucou,
IBAN SK22 5600 0000 0002 0172 7003, BIC: KOMASK2X, vedený v Prima banke Slovensko, a. s.,
Čadca.
Variabilný symbol – uvedený v rozhodnutí (číslo rozhodnutia), konštantný symbol 0558.
3. Poplatok za drobné stavebné odpady sa platí v hotovosti na zbernom dvore, ktorý je zriadený na
Kysuckej ulici č. 2, Krásno nad Kysucou. Po úhrade poplatku bude na túto platbu vyhotovený
príjmový pokladničný doklad.

§4
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krásne nad Kysucou
dňa 01.12.2021 pod č. 35/2021.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší účinnosť Všeobecne
záväzného nariadenia č. 29/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2021 zo dňa 02.12.2020.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2022.

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta Krásno nad Kysucou
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