NÁVRH
Mesto Prievidza v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR 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. 12/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 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 a koeficient
(1) Sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň sa ustanovuje vo výške 0,0869 eura.
(2) Sadzba poplatku pre množstvový zber sa ustanovuje vo výške 0,15 eura za 1 kg komunálnych
odpadov.
(3) Sadzba poplatku pre množstvový zber sa ustanovuje vo výške 0,030 eura za 1 kg drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
(4) Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa ustanovuje v hodnote 1.
§3
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)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 1

celú nehnuteľnosť, pokiaľ sa takto dohodne s mestom. Poplatník je povinný mestu písomne oznámiť
zoznam poplatníkov, za ktorých prevzal poplatkovú povinnosť.
(3) Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatník mestu (poverenému zamestnancovi mesta)
v hotovosti pri jeho odovzdaní na zbernom dvore. Poplatok sa určí ako súčin sadzby poplatku
ustanovenej v § 2 ods. 3 a hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
v zbernom dvore.
§4
Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
(1)Mesto na základe písomnej žiadosti vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorý mestu
oznámi, že mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia (zrušenie trvalého
pobytu, ukončenie prechodného pobytu, zánik práva užívať nehnuteľnosť, ukončenie podnikania a pod.)
a zároveň poplatník spĺňa zákonné podmienky na vrátenie preplatku.
(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, ukončenie nájmu).
(3) Preplatok na poplatku po zosnulom poplatníkovi mesto na základe žiadosti vráti dedičovi, ktorý
predloží právoplatné rozhodnutie súdu, na základe ktorého konkrétnu výšku preplatku na poplatku
zdedil.
§5
Podmienky a podklady na odpustenie alebo zníženie poplatku
(§ 82 ods. 2 zákona)
(1)Podmienkou na odpustenie poplatku v zdaňovacom období je dlhodobý pobyt poplatníka mimo
územia mesta: väzba alebo odňatie slobody, dlhodobá hospitalizácia v zdravotníckom zariadení, pobyt
v zariadení sociálnych služieb, reedukačnom zariadení, detskom domove, pobyt v zahraničí. Podkladom
pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, ktoré preukážu, že poplatník sa viac ako 90 dní
v zdaňovacom období nezdržiaval alebo nezdržiava na území mesta z uvedeného dôvodu.
(2)Mesto poplatok odpustí podľa ods. 1 za obdobie (skutočný počet dní), počas ktorých sa poplatník
nezdržiava alebo nezdržiaval v zdaňovacom období na území mesta na základe podkladov:
a) doklad o väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody,
b) doklad o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti alebo zdravotníckom zariadení,
c) doklad o dlhodobom pobyte v zahraničí, a to najmä potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry, ktorá
prácu sprostredkovala, potvrdenie o štúdiu, doklady o platení daní a poplatkov, doklady o platení
výdavkov spojených s ubytovaním, u neplnoletých osôb doklady zo školského zariadenia alebo
poberaní príspevku na dieťa, potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka na konkrétnej
adrese.
(3) Poplatníkom, ktorým sa poplatok vyrubuje z dôvodu, že na území mesta užívajú alebo majú právo
užívať nehnuteľnosť (nemajú na území mesta trvalý alebo prechodný pobyt) sa poplatok v zdaňovacom
období odpustí aj po predložení dokladu, že predmetnú nehnuteľnosť neužívajú z dôvodu jej
dlhodobého prenájmu inej osobe a táto osoba platí poplatok mestu.
(4)Podmienkou na zníženie poplatku v zdaňovacom období je dlhodobý pobyt poplatníka v Slovenskej
republike mimo územia mesta: pobyt v inej obci, výkon pracovnej alebo obdobnej činnosti (napr.
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živnostenské oprávnenie) spojený s ubytovaním, denné štúdium na strednej alebo vysokej škole
spojené s ubytovaním. Podkladom pre zníženie poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého vyplýva, že
poplatník sa viac ako 90 dní nezdržiaval alebo nezdržiava na území mesta z uvedeného dôvodu.
(5)Mesto poplatok zníži o 60 % za zdaňovacie obdobie, počas ktorého sa poplatník nezdržiava alebo
nezdržiaval na území mesta podľa odseku 4 na základe podkladov:
a) doklad o platení poplatku v inej obci z titulu prechodného pobytu,
b) doklad o platení poplatku v inej obci na základe užívania nehnuteľnosti, pokiaľ bude obcou zároveň
potvrdené obdobie, počas ktorého sa poplatník na jej území zdržiava alebo zdržiaval,
c) potvrdenie zamestnávateľa (pracovná zmluva v prípade, že je uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom
období) a doklad o ubytovaní, a to potvrdenie ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva, potvrdenie
vlastníka nehnuteľnosti, potvrdenie zamestnávateľa, pokiaľ poskytuje poplatníkovi aj ubytovanie, doklad
o vlastníctve nehnuteľnosti, doklad o platení nákladov spojených s vlastníctvom nehnuteľnosti,
d) doklad o výkone inej činnosti (napr. podnikanie, dobrovoľnícka činnosť, pastoračná činnosť)
a preukázanie ubytovania podľa písm. c),
e) doklad o ubytovaní študentov denného štúdia na strednej alebo vysokej škole, a to potvrdenie
školského internátu, ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva, potvrdenie vlastníka nehnuteľnosti,
doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, doklad o platení nákladov spojených s vlastníctvom nehnuteľnosti.
Pokiaľ preukázaný pobyt poplatníka v zdaňovacom období bude kratší ako celé zdaňovacie obdobie
(napr. ukončenie pracovného pomeru alebo začatie štúdia v priebehu zdaňovacieho obdobia), poplatok
sa zníži len za preukázanú časť zdaňovacieho obdobia.
(6)Poplatníkom, ktorým sa poplatok vyrubuje z dôvodu, že na území mesta užívajú alebo majú právo
užívať byt alebo rodinný dom (nemajú na území mesta trvalý alebo prechodný pobyt) sa poplatok
v zdaňovacom období zníži podľa odseku 5 po predložení dokladu, že nehnuteľnosť na území mesta
nie je užívaná. Pokiaľ sa dlhodobo neužíva byt, tak sa poplatok zníži po predložení potvrdenia
spoločenstva vlastníkov bytov, že byt nie je dlhodobo užívaný (obdobie) a vyúčtovania nákladov, ktoré
túto skutočnosť preukážu, v prípade rodinných domov doklady, ktoré preukážu, že v nehnuteľnosti nie je
spotreba prevádzkových energií (voda, elektrina, plyn).
(7)Dokladom na odpustenie alebo zníženie poplatku nie je čestné prehlásenie, údaje z pasu, cestovné
lístky, letenky, výpisy účtov, poštové poukazy, pokladničné doklady.
(8) Dokladom na odpustenie alebo zníženie poplatku musí byť preukázané splnenie lehoty dlhodobého
pobytu. Pokiaľ nie je v doklade presne vymedzené obdobie dlhodobého pobytu poplatníka v príslušnom
zdaňovacom období, tak sa splnenie lehoty preukáže dokladom vystaveným po tejto lehote (90 dňoch)
s uvedením začiatku dlhodobého pobytu. Ak v prípade turnusovej práce v zahraničí nebude v doklade
uvedená dĺžka striedavých turnusových cyklov, poplatník si potom môže uplatniť odpustenie poplatku
najviac za 220 dní v zdaňovacom období. Doklad, ktorý je vystavený na viacročné obdobie alebo na
dobu neurčitú, môže poplatník predložiť len raz na prvé zdaňovacie obdobie. V ďalších zdaňovacích
obdobiach je možné takýto doklad uplatniť len v prípade ubytovania, pokiaľ poplatník zároveň predloží
ďalší aktuálny doklad za príslušné zdaňovacie obdobie. Na výzvu mesta je poplatník povinný predložiť
k nahliadnutiu originál dokladov alebo k predloženému dokladu doložiť na doplnenie aj iný doklad, ktorý
preukazuje pobyt poplatníka mimo územia mesta podľa odseku 1 a 4.
(9)Poplatník je povinný k dokladom pripojiť formulár určený mestom, v ktorom uvedie identifikačné a
kontaktné údaje poplatníka, ktorého sa odpustenie alebo zníženie poplatku týka, miesto pobytu
poplatníka mimo územia mesta, a v prípade pobytu v zahraničí aj počet dní, počas ktorých sa poplatník
nezdržiaval alebo nezdržiava na území mesta v zdaňovacom období. Pokiaľ pobyt poplatníka
v zahraničí v zdaňovacom období nie je súvislý (víkendy, turnusová práca, dovolenka, školské
prázdniny), poplatník si za tieto dni nemôže uplatniť odpustenie poplatku. Pokiaľ sa zníženie poplatku
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uplatňuje na poplatníka so statusom žiaka alebo študenta v Slovenskej republike, tak vo formulári
musia byť uvedené identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia
žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta v informačnom
systéme.
(10)Nárok na odpustenie poplatku alebo zníženie poplatku (vyplnený formulár spolu s dokladmi) sa
v zdaňovacom období uplatňuje najskôr po uplynutí 90 dní pobytu mimo územia mesta a najneskôr do
30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia (30.januára nasledujúceho roka).
§6
Odpustenie a zníženie poplatku
(§ 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. Podmienkou pre odpustenie poplatku je, že
poplatník nemá daňové nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.
(2)Mesto zníži poplatok o 7,00 eur fyzickej osobe, ktorá najneskôr k 1.1. zdaňovacieho obdobia dosiahla
vek 62 rokov v rozhodnutí o vyrubení poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie. Pokiaľ poplatníkovi
vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto poplatok zníži o pomernú
čiastku zo sumy 7,00 eur. Podmienkou pre zníženie poplatku je, že poplatník nemá ku dňu vydania
rozhodnutia na zdaňovacie obdobie daňový nedoplatok na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie
obdobia. Pokiaľ poplatník v priebehu roka zaplatí nedoplatok na poplatku, mesto mu na základe
písomnej žiadosti poplatok zníži bez vydania rozhodnutia.
§7
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2019 sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie mesta č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 168/2015 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§8
Účinnosť
Na Všeobecne záväznom nariadení č. 12/2019 sa mestské zastupiteľstvo uznieslo dňa 9. decembra 2019
a účinnosť nadobúda dňom 1. januára 2020.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
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Dôvodová správa k návrhu VZN
Mesto predkladá návrh VZN z dôvodu zvýšenia sadzby poplatku a niektorých zmien pri
uplatnení odpustenia poplatku. K zvýšeniu sadzby poplatku bolo nevyhnutné pristúpiť
z dôvodu rastúcich výdavkov na nakladanie s komunálnym odpadom, ktoré má mesto hradiť
z poplatku. Výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2017 boli oproti predpisu
poplatku vyššie o 189 tis. € a v roku 2018 o 260 tis. € a mesto tieto vyššie výdavky uhradilo
z iných príjmov mesta.
§ 81 ods. 10 zákona č. 79/2015 o odpadoch

„Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom,
ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a
náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.108)

Vývoj výdavkov na komunálny odpad a príjmov z poplatku v € (rozpočet)
2014
2015
2016
2017
2018
Výdavky 1 498 411
1 494 655
1 458 929
1 645 753
1 736 668
skutočnosť
Príjmy 1 412 809
1 398 326
1 406 662
1 430 587
1 398 315
skutočnosť
Príjmy 1 469 209
1 468 973
1 469 178
1 456 785
1 476 514
predpis
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a predpisom je z dôvodu, že časť poplatníkov vyrubený
poplatok nezaplatila.
Sadzba poplatku za komunálny odpad
rok
sadzba v €/deň
rok 2008
0,0587
rok 2009-2013
0,08 (+ 0,0213)
rok 2014-2019
0,0735 (-0,0065)
rok 2020
0,0869 (+0,0134)

poplatok v €/rok
21,45 €
29,20 € (+ 7,75)
26,82 € (- 2,38)
31,81 € (+ 4,99)

§ 78 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
„Sadzba poplatku nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností
nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so
zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri
množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec
zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia“.

Prepočet poplatku na rok 2020
Náklady pre prepočet sadzby poplatku
v tom: zber, preprava, znehodnocovanie
BRO
kompostáreň
Paušálny poplatok
v tom: fyzické osoby do 62 rokov
fyzické osoby nad 62 rokov
podnikatelia

1 855 640 €
1 659 894 €
146 546 €
49 200 €

osoby x)
36 466
9 953
9 124
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sadzba
0,0869 €
0,0678 €
0,0869 €

príjmy z poplatku
1 159 816 €
246 909 €
290 193 €

x) počet osôb z evidencie poplatníkov k 1.10.2019
Množstvový zber (podnikatelia): 935 104 kg/rok
Pri množstvovom zbere sa sadzba poplatku nezvyšuje. Mesto má túto sadzbu 0,15 € za 1 kg
odpadu, pričom maximálna sadzba ustanovená v zákone je 0,1659 €, čiže sadzba mesta je
už takmer na tomto maxime. K 1.10.2019 využívalo tento spôsob 288 poplatníkov.
Pri drobnom stavebnom odpade (DSO) sa sadzba poplatku zvyšuje z 0,015 € na 0,030 €
za 1 kg. Takýto odpad sa odovzdáva do zberného dvora a poplatník - fyzická osoba ho platí
v hotovosti na mieste. Predpokladáme, že tieto príjmy budú vo výške 18 000 €.
1 855 183 €
1 696 918 €
140 265 €
18 000 €

Prepočítané príjmy spolu
príjmy z paušálneho poplatku
príjmy z množstvového zberu
príjmy z DSO

Prepočítané príjmy sa znížia v dôsledku poskytnutých úľav takto (odhad):
a) zákonné odpustenie a zníženie poplatku – poplatník sa viac ako 90 dní v kalendárnom
roku nezdržiava v meste: 120 000 €
b) sociálne úľavy (poplatníci v hmotnej núdzi) a zníženie poplatku z titulu tvrdosti
zákona (poplatníci ŤZP a vo finančnej tiesni): 15 000 €
Porovnanie sadzieb poplatku s maximálnymi sadzbami
sadzba
poplatok v
DSO
množ. zber
€/deň
€/rok
€/kg
€/kg
rok 2014-2019
0,0735
26,82
0,015
0,15
rok 2020

0,0869

31,81

0,030

0,15

max. sadzba x)

0,1095

39,967

0,078

0,1659

x) maximálne sadzby určené v zákone č. 582/2004 Z. z.

Odpustenie poplatku
Mesto ponecháva za rovnakých podmienok odpustenie poplatku fyzickým osobám v hmotnej
núdzi a zníženie poplatku o 7,- € fyzickým osobám starším ako 62 rokov, čo je ročný
poplatok 24,81 €. Poplatok osobám starším ako 62 rokov mesto zníži priamo v rozhodnutí pri
vyrubení poplatku, pokiaľ tieto osoby nebudú mať nedoplatok na poplatku za predchádzajúce
roky ku dňu vydania rozhodnutia. Ak takéto osoby zaplatia nedoplatok v priebehu roka,
mesto im na základe písomnej žiadosti poplatok zníži bez vydania ďalšieho rozhodnutia
(upraví sa v informačnom systéme).
V prípade poplatníkov, ktorí sa v zdaňovacom období nebudú zdržiavať na území mesta viac
ako 90 dní sa bude uplatňovať odpustenie poplatku alebo zníženie poplatku v závislosti od
vymedzeného miesta a dôvodu pobytu poplatníka mimo územia mesta. Doteraz malo mesto
pre všetky dôvody neprítomnosti poplatníka zavedený len inštitút odpustenia poplatku.
Väčšina miest má zavedené aj zníženie poplatku. Tak ako doteraz sa poplatok po predložení
dokladov odpustí za obdobie (počet dní) poplatníkom, ktorí sa nachádzajú vo väzbe alebo
výkone trestu, v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení alebo v zahraničí. Pokiaľ sa
poplatníci nebudú zdržiavať na území mesta z dôvodu pobytu v inej obci v Slovenskej
republike – prechodný pobyt, pracovná činnosť alebo štúdium, tak sa im po predložení
dokladov poplatok zníži o 60 % za obdobie, ktoré dokladom preukážu.
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Zároveň sa vymedzili doklady, ktoré nebudú akceptované pre odpustenie alebo zníženie
poplatku a určila sa forma a lehota na predkladanie dokladov. Pri študentoch na stredných
a vysokých školách v SR sa v súlade s novelou zákona č. 582/2004 Z. z. už nebude
vyžadovať doklad o štúdiu, ten si mesto na základe identifikačných údajov overí
v informačnom systém.
Prepočet poplatku pri odpustení - príklady
Poplatník predloží doklad o výkone trestu na celé zdaňovacie obdobie (366 dní) – vyrubený
poplatok sa mu odpustí v plnej výške 31,81 €.
Poplatník predloží doklad o pobyte v zahraničí za 250 dní v zdaňovacom období- vyrubený
poplatok sa mu odpustí vo výške 21,72 € a 10,09 € zaplatí.
Prepočet poplatku pri znížení o 60 % - príklady
Poplatník predloží doklad o prechodnom pobyte v inej obci v SR a zaplatení poplatku v tejto
obci za celé zdaňovacie obdobie (366 dní) – vyrubený poplatok sa mu zníži o 19,08 € (31,81
x 60 %) a 12,73 € zaplatí (31,81 x 40 %).
Poplatník predloží doklad o štúdiu alebo práci v inej obci v SR za celé zdaňovacie obdobie
(366 dní) – vyrubený poplatok sa mu zníži o 19,08 € a (31,81 x 60 %) a 12,73 € zaplatí
(31,81 x 40 %).
Poplatník predloží doklad o výkone práce v inej obci za obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020,
vyrubený poplatok sa mu zníži len za toto obdobie, t. j. za 182 dní
poplatok za 366 dní
31,81 € ( 0,0869 x 366 dní)
poplatok za 182 dní
15,81 € ( 0,0869 x 182 dní)
zníženie 15,81 x 60 % = 9,48 €
Poplatník predloží doklad o začatí štúdia v inej obci od 1.9.2020, vyrubený poplatok sa mu
zníži len za obdobie od 1.9.2020 do 31.12 2020, t. j. za 122 dní
poplatok za 366 dní
31,81 € ( 0,0869 x 366 dní)
poplatok za 122 dní
10,60 € ( 0,0869 x 182 dní)
zníženie 10,60 x 60 % = 6,36 €
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