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       MESTO PRIEVIDZA 
 

Mesto Prievidza v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 psím. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov 

                                                                  

                                                                   vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 10/2022, ktorým sa mení  

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 12/2019 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 6/2020 a Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 12/2021  

                                                           

      Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 12/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Prievidza č. 6/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 12/2021  

sa mení a dopĺňa takto:    

 

1. § 2  znie: 

„(1)Paušálna sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň sa ustanovuje vo výške 0,1315 

eura. 

 

(2) Sadzba poplatku pre nevážený množstvový zber komunálneho odpadu sa ustanovuje  

za jeden liter komunálnych odpadov takto: 

a) pri zbere do nádob o objeme 120 litrov vo výške 0,0265 eura,            

b) pri zbere do nádob o objeme 240 litrov vo výške 0,0265 eura, 

c) pri zbere do nádob o objeme 1 100 litrov vo výške 0,0146 eura. 

          

        (3) Sadzba poplatku pre vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu sa 

         ustanovuje vo výške 0,030 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez  

         obsahu škodlivín. 
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       (4) Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa ustanovuje  

        v hodnote 1.“  

 

2.  V § 3 ods. 1 sa v prvej vete za slovo „ systému“ vkladá slovo „ neváženého „ a slovo „ 

príslušného“ sa nahrádza slovom „kalendárneho“, v druhej vete sa vypúšťajú slová   

„ prepočítaného na kilogramy.“   

 

3. V § 3 ods. 3 sa v prvej vete za slovo „ dvore “ vkladá čiarka a dopĺňa text „ prípadne 

najneskôr do 10 dní odo dňa odovzdania drobného stavebného odpadu v zbernom dvore                                                                             

v pokladni mestského úradu alebo prevodom na účet mesta podľa údajov na vážnom 

lístku.“    

    

4. V § 6 ods. 1 prvá veta znie: „ Mesto odpustí poplatok poplatníkovi za obdobie, počas ktorého je  

        v zdaňovacom období fyzickou osobou v hmotnej núdzi“ a  v druhej vete sa slová „ do 31. augusta  

        v zdaňovacom období“ nahrádzajú slovami: „ do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.“  

.                                                                            

5. V § 6 odseku 2 sa číslo „62“ nahrádza číslom „70“.          

                                                                

 

  Účinnosť 

      Na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Prievidza č.10/2022  sa  Mestské 

zastupiteľstvo v Prievidzi  uznieslo dňa 12.decembra 2022 a účinnosť nadobúda dňom  

1. januára 2023.  

 

 

 

 

                                                                                              JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                               primátorka mesta Prievidza 


