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NÁVRH
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
vydáva
Doplnok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 134 /2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 134 /2012 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa suma „0,080“ nahrádza sumou „0,0735“.
2. V § 2 ods. 1 písm. b) sa suma „0,080“ nahrádza sumou „0,0735“.
3. V § 2 ods. 1 písm. c) sa suma „0,080“ nahrádza sumou „0,0735“.
4. V § 6 ods. 1 druhá veta znie:
„Nárok na odpustenie poplatku vzniká vtedy, ak sa poplatník nezdržiaval alebo
nezdržiava na území mesta dlhšie ako 90 dní, to znamená, že si odpustenie
poplatku môže uplatniť až po uplynutí tejto lehoty. Uvedenú skutočnosť
poplatník preukáže dokladom vystaveným po tejto lehote, resp. dokladom,
v ktorom je uvedený začiatok a koniec obdobia, počas ktorého sa poplatník
v príslušnom zdaňovacom období nezdržiaval alebo nezdržiava na území
mesta.
5. V § 6 ods. 2 sa v prvej vete slovo „napr.“ nahrádza slovom „najmä“.
6. V § 6 ods. 2 sa za poslednú odrážku dopĺňa odrážka s textom:
„ - doklad o štúdiu v inej obci SR a preukázanie ubytovania v mieste štúdia“
7. V § 6 ods. 3 sa v druhej vete za slovo „formulár “ vkladajú slová „určený
mestom“ a vypúšťa sa text v zátvorke.
8. V § 6 ods. 4 sa v druhej vete za slovo „vyhlásenie“ vkladá slovo „poplatníka“.
9. V § 6 ods. 5 sa v zátvorke slovo „napr.“ sa nahrádza slovami „v prípade, ak je“
a vypúšťajú sa slová „ študenti študujúci mimo územia mesta “.
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Čl. 2
Účinnosť
Doplnok č.1 bol schválený dňa 10.12.2013 uznesením mestského zastupiteľstva
číslo ....................a nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Zverejnený na pripomienkové konanie dňa 18.11.2013
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Dôvodová správa k návrhu doplnku č. 1 k VZN č. 134/2012
Na základe predpokladaného zníženia nákladov na zabezpečenie činnosti
nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi pre rok 2014 sa
v súlade s § 78 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady znižuje paušálna sadzba
poplatku z 0,080 € na 0,0735 €. Na základe toho sa doteraz platný ročný poplatok
zníži zo sumy 29,20 € na sumu 26,82 €, čo je 8,15 % zníženie (- 2,38 €). Pri
prepočte sadzby poplatku sa vychádzalo z nákladov vo výške 1 498 411 €. Táto
suma naďalej nezahŕňa náklady na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom,
pretože mesto v roku 2014 ešte nepočíta so zavedením zberu tohto druhu odpadu
pre obyvateľov mesta (výnimku umožňuje § 39 ods. 18 písm. b) bod 3 zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch). Podľa aktuálneho počtu evidovaných poplatníkov sú
ročné príjmy z takto určeného poplatku vo výške 1 655 022 €. Je však potrebné tak
ako doteraz zohľadniť odpustenie poplatku u poplatníkov, ktorí sa nebudú zdržiavať
na území mesta a tým ani vytvárať komunálny odpad (§ 82 zákona č. 582/204 Z. z.),
čím sa prepočítaním na plný evidovaný stav poplatníkov dosiahnuteľné príjmy znížia
a zabezpečí sa, že sadzba poplatku nebude vyššia ako súčet priemerných nákladov
mesta na zabezpečenie činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi pripadajúcimi na priemerné množstvo odpadu vytvoreného
jedným poplatníkom za jeden kalendárny deň (§ 78 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.).
Na výšku predpisu príjmov z poplatku má vplyv aj zníženie alebo odpustenie
vyrubeného poplatku na základe zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona (§ 6
ods. 5 VZN).
Pri ustanovení o odpustení poplatku (§ 6 ods. 1 až 4 VZN) z dôvodu
neprítomnosti poplatníka na území mesta sa v súlade s § 82 ods. 2 zákona č.
582/2004 Z. z. upresňuje lehota, kedy si poplatník najskôr môže uplatniť nárok na
odpustenie poplatku a vypúšťa sa podmienka, že predložený doklad musí
jednoznačne preukázať počet dní, počas ktorých sa poplatník nezdržiava alebo
nezdržiaval na území mesta. V ustanovení o znížení alebo odpustení poplatku na
zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona č. 582/2004 Z. z. sa vypustila táto
možnosť pre študentov študujúcich mimo územia mesta vzhľadom k tomu, že títo
poplatníci majú právo uplatniť si odpustenie poplatku podľa § 6 ods. 1 až 4 VZN.
Uvedené zmeny sa navrhujú na základe doterajších poznatkov z vybavovania
žiadosti o odpustenie poplatku.
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Prepočet výšky príjmov z poplatku na rok 2014
Predpokladané náklady : 1 498 411 €

druh
poplatníkov

FO

PO

suma poplatku v €
počet
ročný
podľa akt. navrhovaná
poplatok na
databázy x sadzba v
podľa
osobu a za druh sadzby
€/deň
koeficient
poplatníkov
miesto
1

poplatníci

počet
poplatníkov
podľa akt.
databázy

trvalý pobyt

48458,0

48458

0,0735

26,83

1 300 007,0

nehnuteľnosť

393,0

393

0,0735

26,83

10 543,2

PO

9555,15
kg

9555,15
vývozy

0,0735

26,83

256 340,8

množstvový
zber

10130,0

58

0,1500

88 131,0

Rozdiel medzi nákladmi a sumou poplatku: 156 611 € - odpustenie poplatku

celkom
príjem z
poplatku

1 310 550
1 655 022
344 472

