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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo
I.

berie na vedomie

návrh Doplnku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 86/2005
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

II.

schvaľuje - neschvaľuje

Doplnok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 86/2005
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
III.

ukladá prednostovi MsÚ

Zabezpečiť po nadobudnutí účinnosti doplnku zverejnenie VZN č. 86/2005 v znení
doplnkov 1 až 6
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NÁVRH
Mesto Prievidza podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a podľa 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 o miestnom
poplatku) vydáva

Doplnok č. 6
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 86/2005
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení doplnkov 1 až 5

1. V § 2 sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie
„.Poplatník podľa § 4 odseku 1, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú užívajú alebo majú právo užívať
na účely podnikania okrem vlastníka aj ďalší poplatníci podľa § 2 ods. 2 písm. c), môže prevziať
povinnosť platiť poplatok za celú nehnuteľnosť. V takomto prípade písomne oznámi mestu
poplatníkov, ktorí užívajú predmetnú nehnuteľnosť.“
2. V § 8 ods. 2 sa slovo „ troch“ nahrádza slovom „dvoch“ , slová „ 31. júla „ sa nahrádzajú slovami
„ 30. septembra“ a vypúšťa sa text „ 3. splátka do 31.októbra „.
3. § 10 znie:

„§ 10
Odpustenie alebo zníženie poplatku
1.Mesto odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo nezdržiava alebo nezdržiaval v určenom
období na území mesta z dôvodu, že
a) sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b) sa zdržiava alebo zdržiaval v inej obci na území SR.
2. Poplatník preukáže skutočnosti podľa odseku 1 písm. a) aktuálnym dokladom, napr. pracovné
povolenie, pracovná zmluva, potvrdenie od agentúry, ktorá poplatníkovi sprostredkovala prácu
v zahraničí, potvrdenie o návšteve školy v zahraničí, doklad o trvalom alebo prechodnom pobyte
v zahraničí, potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí a pod. Z predloženého dokladu
musí byť zrejmé, ako dlho sa poplatník v určenom období súvislé v zahraničí zdržiava alebo
zdržiaval. Za dlhodobé obdobie sa považuje obdobie najmenej 90 po sebe nasledujúcich dní.
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. Pokiaľ bude predložený doklad v cudzom jazyku,
poplatník doloží aj jeho preklad do slovenského jazyka ( nevyžaduje sa úradný preklad ).
3.Poplatník preukáže skutočnosti podľa ods. 1 písm. b) aktuálnym dokladom, napr. dokladom
o zaplatení poplatku z titulu prechodného pobytu v inej obci, dokladom o pobyte v zdravotníckom alebo
sociálnom zariadení, dokladom o výkone trestu a pod. Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, ako
dlho sa poplatník v určenom období nezdržiaval na území mesta. Doklad nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením. Za dlhodobé obdobie sa pre tento účel považuje obdobie najmenej 90 po sebe
nasledujúcich dní. Odpustenie poplatku sa nevzťahuje na dočasné pobyty v rekreačných chatách, kde
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poplatník platí príslušnej obci poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a nie z titulu súvislého pobytu
na
základe prechodného pobytu v obci.
4. Mesto na zmiernenie tvrdosti zákona zníži poplatok
a) o 50 % fyzickej osobe, ktorá v určenom období pracuje alebo študuje v inej obci na území SR,
ak je štúdium alebo výkon práce spojený s ubytovaním v inej obci, a ak štúdium alebo výkon práce
trvá
dlhšie ako 6 mesiacov v určenom období; poplatník preukáže mestu tieto skutočnosti dokladom,
napr. potvrdením zamestnávateľa, potvrdením o návšteve školy; pričom z predloženého
dokladu
musí byť zrejme ako dlho v určenom období poplatník v inej obci študoval alebo pracoval,
b) o 50 % občanom vo veku nad 70 rokov,
c) o 50 % občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím za podmienky, že jeho príjem a príjem osôb s ním
bývajúcich, ktorí sa posudzujú spoločne podľa zákona o životnom minime presiahne aktuálnu výšku
životného minima najviac o 166 eur, túto skutočnosť poplatník preukáže dokladom o výške príjmu,
d) o 50 % fyzickej osobe s trvalým pobytom v mestskej časti Veľká Lehôtka.( bez žiadosti )
.
5.Mesto poplatníkovi odpustí poplatok podľa odseku 1 a zníži poplatok podľa odseku 2 za
podmienky, že
poplatník nemá voči mestu nedoplatky na daniach alebo poplatku za predchádzajúce obdobie. Pri
súbehu
zníženia poplatku podľa odseku 4 sa zníži poplatok len raz. Zníženie poplatku podľa odseku 4
písmena b)
a c) sa uplatní v určenom období za podmienky, ak poplatník dosiahne vekovú hranicu 70 rokov
najneskôr k
1.1. určeného obdobia, resp. mu najneskôr k tomuto dátumu bol vydaný preukaz ŤZP alebo iný
doklad
preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie..
6.Žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku v určenom období podáva poplatník mestu
písomne
najneskôr do 31.10. v príslušnom roku. V žiadosti uvedie dôvod, pre ktorý žiada poplatok odpustiť
alebo znížiť
K žiadosti je potrebné priložiť doklady, ktoré preukazujú dôvody, pre ktoré poplatník žiada odpustiť
alebo znížiť
poplatok podľa predchádzajúcich odsekov.
7.Poplatníkovi, ktorý predloží žiadosť a doklady preukazujúce nárok na odpustenie alebo zníženie
poplatku
v termíne do konca februára v kalendárnom roku, mesto odpustenie alebo zníženie poplatku upraví
v platobnom výmere.
8. Poplatníci, ktorým už bolo poskytnuté zníženie poplatku z titulu veku podľa odseku 4 písmena b)
v ďalších
rokoch žiadosť o zníženie nepodávajú.
9. Ak v priebehu kalendárneho roka zaniknú skutočnosti, na základe ktorých bolo poplatníkovi
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poskytnuté
oslobodenie alebo zníženie poplatku, je poplatník povinný písomne oznámiť mestu zánik týchto
skutočnosti do
30 dní odo dňa ich zániku. Na základe tohto oznámenia mesto alikvotne upraví výšku oslobodenia
alebo
zníženia poplatku v príslušnom kalendárnom roku.

Účinnosť
Tento doplnok k všeobecne záväznému nariadeniu bol schválený dňa 29.novembra 2011 uznesením
mestského zastupiteľstva číslo ........... a nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
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Dôvodová správa
Doplnok k VZN bol vypracovaný z dôvodu prehodnotenia poskytovaných úľav podľa
doterajšieho znenia ( § 10 ). Rozsah poskytovaných úľav sa znížil v tom, že sa vypustili podmienky
poskytnutia úľav z titulu hmotnej núdze a finančnej tiesne. Poplatníci v hmotnej núdzi budú môcť
v súlade s daňovým poriadkom požiadať mesto o odpustenie nedoplatkov ( po uplynutí splatnosti
poplatku ), v prípade, že im na poplatku z uvedeného dôvodu vzniknú nedoplatky. Žiadosť je
spoplatnená správnym poplatkom vo výške 9,50 eura. Ďalej sa ustanovilo, že zníženie poplatku
z titulu veku a ŤZP bude viazané k dátumu 1.1. v príslušnom období, to znamená, že si túto úľavu
budú môcť uplatniť poplatníci, ktorí k tomuto dátumu už dosiahli vek 70 rokov, resp. sa stali
držiteľmi preukazu ŤZP. Doteraz bola táto hranica k 1.7. v príslušnom období. V prípade, že
poplatníkovi vznikne súbeh nárokov na zníženie poplatku, tak sa uplatní len jeden z nich.
Sprísňujú sa zároveň podmienky pre preukazovanie nároku na oslobodenie tým, že doklad
preukazujúci túto skutočnosť nie je možné nahradiť čestným vyhlásením a vyžaduje sa jeho
preklad, pokiaľ je vystavený v cudzom jazyku.
Okrem toho sa znižuje počet splátok na zaplatenie poplatku z troch na dve a určujú sa ich
termíny - 1. splátka do 31.5. a 2. splátka do 30.9. Týmto sa zjednotí počet splátok a termíny
splatnosti s daňou z nehnuteľnosti. Druhá splátka, ktorá bola určená k 31.7. nebola poplatníkmi vo
väčšom rozsahu využívaná.
Zaviedla sa tiež možnosť, aby mohli vlastníci nehnuteľnosti, ktorú prenajímajú ďalším
poplatníkom na podnikateľské účely (napr. obchodné centra) platiť poplatok v prípade
množstvového zberu za celú nehnuteľnosť, pričom by mestu oznámili zoznam poplatníkov, ktorí
v danej nehnuteľnosti vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Vzhľadom k tomu, že bežné výdavky potrebné na nakladanie s komunálnym odpadom sa na
rok 2012 rozpočtujú v rovnakej výške ako v roku 2011 nedochádza k zmene sadzieb poplatku.
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