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Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa: 13.11.2015 
                   - zverejnený na webovom sídle mesta Prievidza dňa: 13.11.2015 

    
   Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do 24.11.2015 
   
 
 
 
Mesto Prievidza podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení  neskorších predpisov 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 y d á v a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 168/2015, ktorým sa mení a dop ĺňa  
 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 158/2014 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 2 odseku  2 sa vypúšťajú slová: „ alebo drobných stavebných odpadov“ . 

2. V § 2 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie: „ Sadzba poplatku pre množstvový zber sa ustanovuje vo 
výške 0, 052 eura za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín „. 

3. § 4 vrátane nadpisu znie:  

                                                                      „ § 4 

                         Spôsob a lehota zaplatenia  poplatku pri množstvovom zbere   

„(1)Poplatník zapojený do systému množstvového zberu komunálneho odpadu zaplatí mestu   
v zdaňovacom období poplatok štvrťročne, najneskôr v posledný deň príslušného štvrťroka.  
Poplatok na zdaňovacie obdobie sa určí ako súčin frekvencie vývozov, objemu pridelenej zbernej 
nádoby prepočítaného na kilogramy a sadzby poplatku ustanovenej v § 2 ods. 2. 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 variabilný symbol). Poplatok zaplatí 
poplatník prevodom na účet mesta alebo v hotovosti v pokladni mestského úradu, pokiaľ je platba 
nižšia ako 300 eur.  

 (2)Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatník mestu do 10 dní odo dňa odovzdania 
drobného stavebného odpadu v zbernom dvore; v hotovosti v pokladni mesta alebo prevodom na 
účet mesta. Pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore si poplatník prevezme 
vyplnené tlačivo s jeho identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresa trvalého alebo 
prechodného pobytu, číslo OP) a údajom o hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu, 
ktoré bude podkladom pre zaplatenie poplatku. Poplatok sa určí ako súčin sadzby poplatku 
ustanovenej v § 2 ods. 3 a hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu v zbernom dvore. 
Pri platení poplatku je poplatník povinný uviesť variabilný symbol, ktorý má pridelený pre platenie 
poplatku za komunálne odpady v rozhodnutí o vyrubení poplatku (paušálny poplatok podľa § 2 ods. 
1).  
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(3)Poplatník podľa ods. 1, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú užívajú alebo majú právo užívať 
na účely podnikania 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.“ .  

 
4.V § 6 odsek 1 znie:  
 
„ (1) Podmienkou na odpustenie poplatku v zdaňovacom období je dlhodobý pobyt poplatníka (viac 
ako 90 dní v zdaňovacom období) mimo územia mesta; pobyt v zahraničí alebo v inej obci, štúdium 
na strednej alebo vysokej škole spojené s ubytovaním v mieste štúdia, výkon práce v inej obci 
spojený s ubytovaním, väzba alebo odňatie slobody, dlhodobá hospitalizácia v zdravotníckom 
zariadení,  pobyt v zariadení sociálnych služieb, reedukačnom zariadení, detskom domove.  Mesto 
poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže podkladmi podľa ods. 2, že sa 
v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Nárok na odpustenie poplatku 
vzniká v zdaňovacom období po uplynutí 90 dňovej lehoty pobytu poplatníka mimo územia mesta a 
uplatňuje sa najskôr po uplynutí tejto lehoty a najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho 
obdobia.“.   

 
5.V § 7 ods. 2 sa  symbol „ € “ mení na slovo „ eura „ a na konci odseku sa pripája veta: „ Pokiaľ 
poplatníkovi vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto poplatok zníži 
o pomernú čiastku zo sumy 7,01 eura.“. 

     

      
Účinnos ť 

    Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 8. decembra 2015 uznesením mestského 
zastupiteľstva .................... a nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2016.  

                                                                                           
                                                                                                         
                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                     
                                                                                                 JUDr. Katarína Macháčková  v.r.       
                                                                                                            primátorka  mesta   
 
 
 
 
 
 Dôvodová správa 
 
 Zmena VZN č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady  sa navrhuje na základe zmeny zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. S účinnosťou od 
1.1.2016 majú obce povinnosť vo VZN  ustanoviť sadzbu poplatku za drobné stavebné 
odpady, to znamená, že za tento odpad budú fyzické osoby platiť poplatok na základe 
odovzdaného odpadu v zbernom dvore (množstvový zber). Zároveň sa v návrhu upresňujú 
ustanovenia o odpustení a znížení poplatku. 
 
K jednotlivým zmenám: 
 



 

3 
 

bod 1 – pri množstvom zbere sa z doterajšej sadzby poplatku  za komunálne odpady 
alebo drobné stavebné odpady vypustili slová „ alebo drobné stavebné odpady“, vzhľadom 
k tomu, že sa pre takýto druh odpadu  ustanovuje samostatná sadzba. 
 
bod 2 – ustanovuje sa sadzba poplatku za drobné stavebné odpady vo výške 0,052 eura za 1 
kg týchto odpadov. Výpočet sadzby vychádza z údajov o množstve vyprodukovaného 
drobného stavebného odpadu za rok 2014 (787,73 t) a nákladoch na jeho zber 
a znehodnotenie (40 982,60 eura). Vzhľadom k tomu, že poplatok je obligátorný, mesto má 
povinnosť ustanoviť  takúto sadzbu poplatku od 1.1.2016. V zákone č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 
s účinnosťou od 1.1.2016 určená táto sadzba v rozpätí od 0,015 -0,078 eura za 1 kg odpadu.  
 
bod 3 – upravilo sa znenie § 4 „Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvom zbere“, 
keďže bolo potrebné upraviť spôsob a lehotu zaplatenia poplatku za drobný stavebný odpad. 
Mesto je povinné zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu (odpad z drobných 
stavebných úprav v domácnostiach). Takýto odpad bude fyzická osoba povinná odovzdať na 
zbernom dvore a zaplatiť poplatok v závislosti od hmotnosti odpadu. Poplatok môže od 
poplatníka alebo platiteľa poplatku vyberať len mesto ako správca poplatku, pričom túto 
povinnosť nemôže preniesť na ďalšiu osobu, preto nebolo možné upraviť platenie poplatku 
hneď pri jeho odovzdaní na zbernom dvore. Zavádza sa systém, že prevádzkovateľ zberného 
dvora vyplní mestom určené tlačivo s údajmi o poplatníkovi a odovzdanom odpade v rozsahu 
nevyhnutnom na určenie poplatku a poplatník má povinnosť poplatok za odovzdaný drobný 
stavebný odpad zaplatiť mestu do 10 dní odo dňa odovzdania.  
 
bod 4 – do doterajšieho znenia sa doplnili podmienky pre odpustenie poplatku v súlade 
s Metodickým usmernením MF SR, a to, čo sa považuje za dlhodobý pobyt poplatníka mimo 
územia mesta pre odpustenie poplatku.  
 
bod 5 – do ustanovenia o znížení poplatku poplatníkom nad 62 rokov sa pre jednoznačnosť 
doplnilo znenie, že pokiaľ poplatníkovi nad 62 rokov vznikne poplatková povinnosť v priebehu 
roka (prihlási sa na  trvalý alebo prechodný pobyt v meste v priebehu roka), tak sa mu poplatok 
zníži o pomernú časť zo sumy 7,01 eura. 
 
      Vzor tlačiva pre platenie poplatku za drobný stavebný odpad (DSO) 

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14,  971 01 Prievidza  
Číslo účtu:  PRIMA BANKA IBAN: SK40 5600 0000 0090 0009 8002 

Údaje o poplatníkovi  

Meno a priezvisko  

Adresa TP/PP  

Číslo OP   

DSO v kg  

Sadzba poplatku za 1kg 
DSO   

0,052 € 

Poplatok  ( kg x 0,052 € )     

Dátum odovzdania DSO  

Podpis poplatníka  
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