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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.  158/2014 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné st avebné 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 (ďalej len zákon) ustanovuje sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, 
spôsob a lehotu platenia poplatku pri množstvovom zbere, podmienky na vrátenie poplatku, 
podmienky a podklady na odpustenia poplatku alebo zníženie poplatku.  
                                                                       

§ 2 
                                                          Sadzby poplatku  
 

(1) Sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň sa ustanovuje vo výške 0,0735 eura.  
  
(2) Sadzba poplatku pre množstvový zber sa ustanovuje vo výške 0,15 eura za 1 kg  
komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.  

 
                                                         § 3 
                                          Hodnota koeficienta  
 

Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa ustanovuje  
v hodnote 1. 

                                               § 4  
        Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri mno žstvovom zbere  
 

(1)Poplatník, ktorý je zapojený do systému množstvového zberu zaplatí mestu 
v zdaňovacom období poplatok štvrťročne, najneskôr v posledný deň príslušného štvrťroka. 
Poplatok môže poplatník zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet mesta alebo v hotovosti 
poštovým poukazom alebo priamo v pokladni mestského úradu, ak je platba nižšia ako 300,- 
eur.   
 
(2) Na tento účel mesto zašle poplatníkovi informáciu o výške poplatku za celé zdaňovacie 
obdobie, výške platieb za jednotlivé štvrťroky a údaje potrebné na zaplatenie poplatku (číslo 
účtu a pridelený variabilný symbol). Poplatok sa urč í  ako súč in f rekvencie vývozov,  objemu 
pr idelenej  zbernej  nádoby prepočí taného na k i logramy a sadzby poplatku ustanovenej  v  §  
2 ods.2.   
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(3) Poplatník podľa odseku 1, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú užívajú alebo majú 
právo užívať na účely podnikania okrem vlastníka aj ďalší poplatníci, môže prevziať 
povinnosť platiť poplatok aj za týchto poplatníkov - celú nehnuteľnosť, pokiaľ sa takto 
dohodne s mestom. Poplatník je povinný mestu písomne oznámiť zoznam poplatníkov, za 
ktorých prevzal poplatkovú povinnosť.  
                                                                                               

§ 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). 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, ktorým je fyzická osoba, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na 
území mesta, právnická osoba alebo podnikateľ, je povinný zánik poplatkovej povinnosti 
preukázať dokladom (predaj nehnuteľnosti, prenájom nehnuteľnosti inej osobe, ukončenie 
nájmu, ukončenie podnikania).   
 

§ 6 
            Podmienky a podklady na odpustenie popl atku pod ľa § 82 ods. 2 zákona 
 
(1) Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže splnenie 
podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady podľa odseku 2, že sa viac ako 90 
dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Nárok na 
odpustenie poplatku vzniká po uplynutí tejto lehoty v zdaňovacom období a uplatňuje sa 
najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.   
 
(2) Podkladom pre odpustenie poplatku podľa ods. 1 je najmä doklad   
 a) o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody, 
 b) o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti alebo zdravotníckom zariadení,  
 c) o pobyte v inej obci – nájomná zmluva, predpis platieb spojených s užívaním  
 nehnuteľnosti, 
 d) ktorým je potvrdenie inej obce, že sa poplatník zdržiaval alebo zdržiava na jej území  
 a z tohto titulu zaplatil  poplatok v tejto obci,  
 e) od zamestnávateľa v SR a preukázanie ubytovania v mieste výkonu práce,  
 f)  o štúdiu v inej obci SR a preukázanie ubytovania v mieste štúdia, 
 g) o štúdiu v zahraničí, 
 h) od zamestnávateľa v SR o vyslaní poplatníka na pracovnú cestu do zahraničia, 
 i)  od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, 
 j)  miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, 
 k) o úhrade daní a poplatkov v zahraničí, 
 l)  o platení výdavkov spojených s pobytom v zahraničí. 
   
(3) Dokladom musí byť preukázané splnenie lehoty podľa ods. 1, to znamená, že pokiaľ nie 
je v doklade presne vymedzené obdobie neprítomnosti poplatníka v príslušnom zdaňovacom 
období, tak sa splnenie lehoty preukáže dokladom vystaveným po tejto lehote. Doklad, ktorý 
je vystavený na dlhšie obdobie alebo na dobu neurčitú sa môže predložiť len raz na prvé  
zdaňovacie obdobie. Poplatník je povinný k dokladu pripojiť formulár určený mestom, 
v ktorom uvedie identifikačné a kontaktné údaje poplatníka, ktorého sa odpustenie týka, 
miesto pobytu poplatníka mimo územia mesta a presný počet dní, počas ktorých sa 
poplatník nezdržiaval alebo nezdržiava na území mesta v zdaňovacom období. V prípade, že 
sa poplatník v zdaňovacom období zdržiava aj na území mesta (víkendy, turnusová práca, 
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dovolenka, prázdniny) nezahrnie tieto dní do počtu dní, za ktoré si uplatňuje odpustenie 
poplatku.  
 
(4) Poplatník k dokladu v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka doloží jeho preklad 
(nevyžaduje sa úradný preklad). Čestné vyhlásenie poplatníka sa nepovažuje za doklad, 
ktorý odôvodňuje odpustenie poplatku. Rovnako sa za takýto doklad nepovažuje rozhodnutie 
o platení poplatku v mieste trvalého pobytu poplatníka, pokiaľ si odpustenie poplatku 
uplatňuje  poplatník, ktorý má na území mesta prechodný pobyt alebo ktorý je na území 
mesta oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť.                                                
 
                                                                  § 7 
                       Odpustenie a zníženie poplat ku pod ľa § 83 ods. 2 zákona 
 
(1) Mesto odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý preukáže, že je fyzickou osobou v hmotnej  
núdzi najmenej šesť mesiacov v zdaňovacom období. Žiadosť o odpustenie poplatku spolu 
s dokladom preukazujúcim túto skutočnosť predloží poplatník najneskôr do 31.augusta v 
zdaňovacom období, inak nárok na odpustenie poplatku v zdaňovacom období zaniká.  
 
(2) Mesto zníži poplatok o polovicu fyzickej osobe, ktorá najneskôr k 1. januáru 
zdaňovacieho obdobia dosiahla vek 70 rokov. Žiadosť o zníženie poplatku predloží poplatník 
v lehote do 28. februára zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie poplatku 
v zdaňovacom období zaniká. Žiadosť podá poplatník len pri prvom uplatnení zníženia 
poplatku. Pokiaľ poplatník podal žiadosť o zníženie poplatku z titulu tvrdosti zákona v roku 
2014 a mal na základe dosiahnutého veku poplatok rozhodnutím znížený, nebude pre tento 
účel podávať žiadosť o zníženie poplatku podľa tohto VZN. Mesto poplatníkovi zníži poplatok 
v rozhodnutí o vyrubení poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie.  
 
(3) Mesto zníži poplatok o polovicu poplatníkovi, ktorý je držiteľ preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba k 1. 
januáru zdaňovacieho obdobia, pokiaľ jeho príjem alebo príjem spoločne posudzovaných 
osôb nepresiahne dvojnásobok životného minima. Žiadosť o zníženie poplatku spolu 
s dokladmi preukazujúcimi túto skutočnosť predloží poplatník v lehote do 28. februára 
zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie poplatku zaniká.   
                                                                    
(4) Podmienkou pre zníženie poplatku podľa odsekov 1 až 3 je, že poplatník nemá daňové 
nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. 
 
                                                                   § 7  
                                                   Zrušovacie ustanovenie 
 
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 134/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení doplnku č. 1. 
                                           
                                             § 8              
                                                             Účinnos ť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa ...........uznesením mestského 
zastupiteľstva číslo ............ a nadobúda účinnosť 1. januára 2015.  

 
                                                                                        
                                                                                   
                                                                                 
                                                                                         JUDr. Katarína Macháčková   
                                                                                                    primátorka mesta        
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Dôvodová správa 
 
 Dňa 15.10.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 
zákon).  V predloženom návrhu VZN sú premietnuté zmeny, ktoré vyplynuli  z novely zákona 
ako aj spresnenia niektorých ustanovení doterajšieho VZN. Sadzby poplatku sa nemenia.  
 
 Podľa § 82 zákona poplatníkom, ktorí sa v zdaňovacom období nezdržiavajú v meste, 
mesto poplatok odpustí alebo zníži za obdobie – počet dní v zdaňovacom období, ak túto 
skutočnosť preukážu. Mesto v predloženom návrhu VZN ponecháva inštitút odpustenia, to 
znamená, že za dni, ktoré sa poplatník nezdržiava na území mesta, poplatok platiť nebude.  
 
 Na základe novely zákona sú v návrhu VZN  ako nové ustanovené  podmienky pre 
odpustenie alebo zníženie poplatku v prípade poplatníkov v hmotnej núdzi, vo veku nad 70 
rokov a ťažko zdravotne postihnutých poplatníkov. Zákon ustanovil len tieto možnosti, preto 
v návrhu nie je ustanovené zníženie poplatku z dôvodu umiestnenia skládky na území 
mestskej časti Veľká Lehôtka.  
 
 Pri poplatníkoch, ktorými sú fyzické osoby v hmotnej núdzi sa ustanovuje odpustenie 
poplatku za podmienky, že hmotná núdza poplatníka trvá v zdaňovacom období najmenej 
šesť mesiacov a poplatník má preto možnosť požiadať o odpustenie poplatku v lehote do 31. 
augusta ( lehota splatnosti poplatku). 
 
 Pri znížení poplatku u poplatníkov vo veku nad 70 rokov a u ťažko zdravotne 
postihnutých poplatníkov (určujúci je stav k 1.1 zdaňovacieho obdobia)  je ustanovená lehota 
na podanie žiadosti do 28.februára. Táto lehota je určená z dôvodu, aby sa zníženie 
poplatku zapracovalo priamo do rozhodnutia o vyrubení poplatku, čím sa dosiahne, že mesto 
bude vydávať len jedno rozhodnutie. Poplatníci vo veku nad 70 rokov, ktorým mesto znížilo 
poplatok v roku 2014 na základe žiadosti na zmiernenie tvrdosti zákona, nebudú podávať 
opätovne žiadosti o zníženie poplatku, zníženie budú mať zapracované automaticky 
v rozhodnutí.  Pri ťažko zdravotne  postihnutých poplatníkoch sa ako podmienka pre zníženie 
poplatku určuje príjem poplatníka, ktorý nesmie presiahnuť 2-násobok životného minima 
a preto si poplatník bude zníženie poplatku uplatňovať v každom zdaňovacom období.     
 
 Zároveň sa upravilo, že pokiaľ žiadosti nebudú podané v určenej lehote, zanikne 
nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku a tiež podmienka, že poplatník nemá daňové 
nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. 
 
 Doteraz mesto mohlo vyrubený poplatok odpustiť alebo znížiť len individuálnym 
rozhodnutím na základe žiadosti poplatníka. Uvedená zmena odstráni administratívnu 
náročnosť u poplatníkov nad 70 rokov. 


