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                                                                 N Á V R H 
 
Mesto Prievidza podľa § 4 ods. 3 písm. c) a  § 6 zákona SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších  predpisov   
 
                                                                  v y d á v a   

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza  č. 134 /2012  
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1)Mesto Prievidza (ďalej len „mesto“) ukladá podľa § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších  predpisov  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady (ďalej len „poplatok“).  
 
(2)Toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších  predpisov  ustanovuje sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, náležitosti platenia 
poplatku pri množstvom zbere, podmienky na vrátenia poplatku a  podklady na odpustenia 
poplatku.  
                                                                       § 2          
                                                          Sadzby poplatku  
 

(1) Sadzby poplatku sa za osobu a kalendárny deň ustanovujú takto: 

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

     na  území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť vymedzenú 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 v    

     sume 0,080 eura, 
 b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  

     na  území mesta na iný účel  ako na podnikanie v sume  0,080 eura, 
 c) podnikateľ, ktorý  je oprávnený  užívať alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  

     na území mesta na účel podnikania v sume 0,080 eura.     
 

 (2) Sadzba poplatku pre poplatníkov so zavedeným množstvovým zberom sa ustanovuje   
  v sume  0,15 eura za 1 kg komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.  

 
                                                         § 3 

                                          Hodnota koeficientu  
 

Pre určenie poplatku na zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) pre poplatníkov podľa § 2 ods. 
1písm. b) a písm. c) mesto ustanovuje koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie  
komunálneho odpadu v hodnote 1. 

                   

                                                § 4  
                          Platenie poplatku pri množstvovom zbere  
 

(1) Poplatník, ktorý je na základe zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho 
odpadu zapojený do systému množstvového zberu je povinný v zdaňovacom období zaplatiť 
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mestu poplatok za vykonané odvozy štvrťročne, najneskôr v posledný deň príslušného 
štvrťroka. Pre tento účel mesto na základe podmienok dohodnutých v zmluve, zašle 
poplatníkovi predpis poplatku za celé zdaňovacie obdobie, výšku platieb za jednotlivé 
štvrťroky a údaje potrebné na zaplatenie poplatku (číslo účtu a pridelený variabilný symbol). 
Poplatník môže poplatok zaplat iť bezhotovostne prevodom z účtu na určený 
účet mesta,  alebo v hotovost i poštovým poukazom na určený  účet mesta, 
alebo pr iamo v pokladni mestského úradu,  ak je platba nižšia ako 300, - eur.  
Poplatník je povinný každú platbu poplatku označiť prideleným variabilným symbolom. 
 
(2) Poplatník podľa odseku 1, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú užívajú alebo majú 
právo užívať na účely podnikania okrem vlastníka aj ďalší poplatníci (napr. na základe 
nájomnej zmluvy), môže prevziať povinnosť platiť poplatok aj za týchto poplatníkov (za celú 
nehnuteľnosť), pokiaľ sa takto dohodne s mestom v zmluve o zbere, odvoze a 
zneškodňovaní komunálneho odpadu. Tieto skutočnosti je poplatník povinný mestu oznámiť 
a preukázať. Vlastník nehnuteľnosti predloží mestu v rámci oznamovacej povinnosti zoznam 
poplatníkov, ktorí užívajú predmetnú nehnuteľnosť.  
 
                                                                     § 5 
                                                           Vrátenie poplatku 
 
(1)Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia za podmienky, že túto skutočnosť písomne 
oznámi správcovi dane (oddeleniu daní a poplatkov) do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej 
povinnosti. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť do 30 dní od dňa doručenia 
písomného oznámenia o zániku poplatkovej povinnosti. Nárok na vrátenie poplatku alebo 
jeho pomernej časti zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote túto skutočnosť mestu neoznámi. 
Ak má poplatník ku dňu zániku poplatkovej povinnosti daňový nedoplatok na poplatku za 
predchádzajúce zdaňovacie obdobie alebo na miestnych daniach, použije sa  poplatok alebo 
jeho pomerná časť na úhradu týchto daňových nedoplatkov.  
 
(2)Poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý užíva alebo je oprávnený užívať nehnuteľnosť 
na území mesta a podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) je povinný zánik poplatkovej povinnosti 
preukázať dokladom, ktorý pripojí k oznámeniu o zániku poplatkovej povinnosti (napr. doklad 
o ukončení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti na území mesta, doklad o predaji 
nehnuteľnosti, doklad o prenájme nehnuteľnosti inej osobe).   
 
                                                                      § 6 
                                                        Odpustenie poplatku 
 
(1) Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že v zdaňovacom 
období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta.  Nárok na odpustenie vzniká vtedy, 
ak je toto obdobie v zdaňovacom období dlhšie ako 90 dní a túto skutočnosť poplatník 
preukáže dokladom, ktorý jednoznačne preukazuje počet dní, počas ktorých sa poplatník 
nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, to znamená, že doklad môže byť vystavený 
najskôr po uplynutí 90 dňovej lehoty.  
 
(2) Doklad, ktorý odôvodňuje odpustenie poplatku a na základe ktorého poplatník    
     preukáže skutočnosť podľa odseku 1 je napr.   
 -  potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody 
 -  potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti  
 -  potvrdenie o hospitalizácií v zdravotníckom zariadení 
-   potvrdenie z inej obce, že sa poplatník zdržiaval alebo zdržiava na jej území a z tohto  
    titulu zaplatil poplatok v tejto obci 
 -  potvrdenie o výkone práce u zamestnávateľa v SR a preukázanie ubytovania v mieste  
    výkonu práce  
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 -  pri pobyte v zahraničí – doklad o vlastníctve nehnuteľnosti alebo prenájme nehnuteľnosti, 
    potvrdenie od zahraničného zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, doklad  
    o prihlásení k pobytu  
 -  potvrdenie zamestnávateľa v SR o vyslaní poplatníka na pracovnú cestu do zahraničia 
-   potvrdenie z inej obce, že sa poplatník zdržiaval alebo zdržiava na jej území a z tohto  
    titulu zaplatil poplatok v tejto obci 
 -  potvrdenie o výkone práce u zamestnávateľa v SR a preukázanie ubytovania v mieste  
    výkonu práce  
 
(3) Doklad podľa odseku 2 je poplatník povinný predložiť v zdaňovacom období, za ktoré si 
uplatňuje nárok na odpustenie poplatku. Poplatník je povinný k dokladu pripojiť formulár 
(vzor určí mesto), v ktorom uvedie identifikačné a kontaktné údaje poplatníka, ktorého sa 
odpustenie týka, miesto pobytu poplatníka a presný počet dní, počas ktorých sa poplatník 
nezdržiaval alebo nezdržiava na území mesta v zdaňovacom období. V prípade, že 
poplatník, ktorý počas zdaňovacieho obdobia pracuje mimo územia mesta, ale na území 
mesta sa zdržiava počas víkendov, voľných dní v prípade turnusovej práce alebo dovolenky  
nezahrnie do počtu dní toto obdobie.  
 
 (4) Poplatník k dokladu v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka je  povinný doložiť jeho 
preklad (nevyžaduje sa úradný preklad). Čestné vyhlásenie sa nepovažuje za doklad, ktorý 
odôvodňuje odpustenie poplatku. 
 

( 5 )  Mes t o  m ôže  na  zák lade  ž i ados t i  pop la t n ík a  na  zm ie r nen ie  a l ebo  
ods t r ánen ie  t v r dos t i  zák ona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších  predpisov 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím (napr. poplatník považovaný za občana 
v hmotnej núdzi, poplatník vo veku nad 70 rokov, poplatník ŤZP s nižšími príjmami, študenti 
študujúci mimo územia mesta, poplatníci s trvalým pobytom v časti Veľká Lehôtka  z dôvodu 
umiestnenia skládky odpadu ). 
 
                                                                     § 7  
                                                   Zrušovacie ustanovenie 
 
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 86/2005 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení doplnkov 1 až 6 spolu s prílohou č. 1. 
 

                                              § 8              

                                                             Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 28.11.2012  uznesením 

mestského zastupiteľstva číslo  ............. a nadobúda účinnosť 1. januára 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                          primátorka mesta      
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Dôvodová správa k návrhu VZN č. 134/2012 
 

K spracovaniu nového VZN o miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady mesto pristúpilo na základe  zmeny zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 
zákon o poplatku) a tiež z dôvodu stanovenia jednotnej sadzby poplatku pre všetky skupiny 
poplatníkov. Doterajšie VZN bolo schválené v roku 2005, bolo k nemu postupne schválených 
6 doplnkov, a preto riešiť aktuálne zmeny zákona  ďalším doplnkom by bolo neprehľadné. 
VZN je spracované tak, že sú v ňom upravené len tie oblasti, na ktoré mesto splnomocňuje 
zákon o poplatku.  

 
Sadzba poplatku je  navrhnutá pre všetkých poplatníkov (okrem množstvového 

zberu) v sume 0,080 €, čo je 29,20 € na  kalendárny rok. Zachováva sa výška sadzby pre 
fyzické osoby ( občanov) ale z dôvodu zavedenia jednotnej sadzby sa znižuje doterajšia 
sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorá bola vo výške 0,1095 
€. Zmenou tejto sadzby poplatku sa znížia celkové príjmy z poplatku o 97 398 €. K návrhu 
jednotnej sadzby sa pristúpilo na základe odborného právneho stanoviska JUDr. Márie 
Sotolářovej, ktorá  na základe zmluvy poskytuje odborné právne poradenstvo mestu. Obec 
môže vo VZN určiť len jednu sadzbu paušálneho poplatku a jednu sadzbu pre množstvový 
zber poplatku. Tento postup bol potvrdený aj rozhodnutím Generálnej prokuratúry, ktorá 
podala protest proti VZN mesta Prešov práve z dôvodu určenia viacerých sadzieb poplatku. 
Vzhľadom k tomu, že mesto nemá záujem zvyšovať sadzbu poplatku pre občanov, 
zabezpečuje sa tento právny stav znížením sadzby poplatku u právnických osôb 
a u fyzických osôb – podnikateľov. 

 
Pri navrhovaných sadzbách poplatku pri prepočte na plný evidovaný počet 

poplatníkov by sa dosiahli príjmy vo výške 1 833 393 € (prepočet v tabuľke). Z dôvodu 
odpustenia  poplatku ustanoveného v § 6 VZN (poplatník sa nezdržiava na území mesta) sa 
tieto príjmy znížia za celý rok odhadom o 150 000 €. Zároveň dôjde k ich zníženiu aj na 
základe prípadných individuálnych rozhodnutí o znížení alebo odpustení poplatku z titulu 
tvrdosti zákona. Za rok 2011 boli poskytnuté úľavy v celkovej výške 231 284 €. V rozpočte na 
rok 2013 sa počíta s príjmami z poplatku v sume 1 669 000 € a s príjmami zo separovaného 
zberu v sume 63 000 €. Bežné výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom sa 
rozpočtujú v sume 1732 000 €, to znamená, že na základe určených sadzieb poplatku príjmy 
z poplatku neprekročia výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom po odpočítaní 
výnosov za separovaný zber (1669 000 €).   

 
Novelou zákona o poplatku účinnou od 1.12.2012 bola zúžená právomoc mesta určiť 

vo VZN rozsah zníženia alebo odpustenia poplatku. Na základe tejto zmeny sa obciam 
ukladá povinnosť znížiť poplatok na najnižšiu sadzbu (0,0066 €/ ročný poplatok 2,40 €)  
alebo odpustiť poplatok len z titulu neprítomnosti poplatníka na území mesta a to v prípade, 
ak sa poplatník nezdržiaval alebo nezdržiava v meste viac ako 90 dní. Mesto je 
splnomocnené určiť vo VZN  len doklady, ktoré je poplatník povinný pri uplatnení tohto 
nároku predložiť. Na základe toho sa oslobodenia poplatku upravilo vo VZN  len v tomto 
rozsahu. Vo VZN sú určené príklady dokladov, ktoré má poplatník mestu predložiť ako dôvod 
pre odpustenie poplatku. Podmienkou odpustenia je, že obdobie neprítomnosti na území 
mesta je viac ako 90 dní v kalendárnom roku a poplatník túto skutočnosť mestu musí 
preukázať, to znamená, že dôvod na odpustenie a predloženie dokladov vzniká až po 
uplynutí tejto doby. Z ustanovenia zákona o oznamovacej povinnosti poplatníkov vyplýva, že 
poplatník je povinný predložiť mestu doklady pre odpustenie poplatku do 30 dní od tejto 
skutočnosti. Ako problematické sa javí preukazovanie dĺžky obdobia, počas ktorej sa 
poplatník nebude zdržiavať na území mesta. Napr. ak predloží potvrdenie, že pracuje 
v Bratislave, nebude z dokladu jednoznačne preukázaný počet dní, počas ktorých sa 
poplatník v kalendárnom roku zdržiava mimo územia mesta (víkendy, dovolenka, sviatky). 
Vo VZN sa určuje, že poplatník priloží k dokladu vyplnený formulár s údajom o počte dní, 
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počas ktorých sa zdržiaval alebo zdržiava mimo územia mesta, avšak  správca dane nemá 
možnosť overiť u poplatníkov, či sa napr. počas víkendov, prázdnin alebo dovoleniek 
zdržiavajú na území mesta. Vzhľadom k tomu, že jednoznačne nie je možné preukázať 
neprítomnosť na území mesta napr. u študentov vysokých škôl  (potvrdenie sa vydáva na 
celý akademický rok), budú si môcť títo poplatníci uplatniť žiadosť o zníženie poplatku 
z tvrdosti zákona.  

 
V porovnaní s doterajšou právnou úpravou a VZN platným pre rok 2012, už mesto 

nemohlo v predkladanom VZN upraviť  zníženie poplatku z titulu veku poplatníka (nad 70 
rokov), trvalého pobytu v časti Veľká Lehôtka a z titulu ťažkého zdravotného postihnutia 
poplatníka. Mesto môže z titulu tvrdosti zákona (teda aj vyššie uvedených dôvodov) poplatok 
znížiť alebo odpustiť individuálnym rozhodnutím len na základe žiadosti poplatníka bez 
úpravy vo VZN.  

 
            V § 3 sa určuje koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov 
v hodnote 1, to znamená, že pre určenie poplatku pre právnické osoby a fyzické osoby – 
podnikateľov sa do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov zahrnie priemerný počet 
všetkých zamestnancov (neznížený o osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území 
mesta) vynásobený určeným koeficientom.  Pre poplatníkov so zavedeným množstvovým 
zberom je vo VZN upravený spôsob, forma a miesto platenia poplatku. Vo VZN sa zavádza 
možnosť, aby poplatníci so zavedeným  množstvovým zberom (vlastníci nehnuteľnosti 
využívanej na podnikanie) platili poplatok aj za podnikateľské subjekty v ich priestoroch, 
jedná sa predovšetkým o obchodné centrá. Táto skutočnosť sa musí dohodnúť v zmluve 
o množstvovom zbere a následne oznámiť a preukázať správcovi dane. 
 
        Pri nároku na vrátenie poplatku alebo jeho časti z dôvodu zániku poplatkovej povinnosti  
v priebehu zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roku). Mesto je  splnomocnené  určiť 
podmienky, za ktorých poplatok vráti. Vrátenie poplatku sa podmieňuje splnením 
oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti v lehote 30 dní. Uvedená lehota 
oznamovacej povinnosti je určená v zákone o poplatkoch. Pri návrhu tejto podmienky sa 
vychádzalo z toho, že takáto lehota a podmienka na vrátenie je upravená priamo v zákone č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov pre miestne dane. Zároveň sa určuje, že 
pokiaľ má poplatník daňové nedoplatky, použije sa poplatok alebo jeho časť na ich úhradu.  
  
 
 
 
 
 
Zverejnené na pripomienkové konanie dňa 6.11.2012 


