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. 12/2021, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza
č. 12/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 6/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.
6/2020 sa mení takto:
1. V § 2 odseku 1 sa číslo „ 0,0957“ nahrádza číslom „ 0,1042“.
2. V § 2 odseku 2 sa číslo „0,15“ nahrádza číslom „0,155“.

Účinnosť
Na Všeobecne záväznom nariadení č. 12/2021 sa Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi
uznieslo dňa 6. decembra 2021 a účinnosť nadobúda dňom 1. januára 2022.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta v. r.
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Dôvodová správa k návrhu VZN
Zvýšenie sadzieb poplatku sa navrhuje podľa § 81 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch na základe výdavkov mesta na činnosti nakladania so zmesovým
komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, ktoré sú
v návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 na základe uzatvorených zmlúv požadované
takto:
Základná zmluva (zber, uloženie a likvidácia odpadu):
Zber BRO a BRKO:
Prevádzka kompostárne:
Výdavky spolu:

1 807 808 €
300 000 €
49 200 €
2 157 008 €

§ 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)

Sadzba poplatku na rok 2022
§ 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“.
Sadzba poplatku je vypočítaná z výdavkov na nakladanie s komunálnymi odpadmi
a počtom evidovaných poplatníkov k 1.10.2021. V sadzbe poplatku je premietnuté
zníženie ročného poplatku o 7,- € pre poplatníkov vo veku nad 62 rokov (§ 6 odsek 2
VZN).

rok 2020
rok 2021
rok 2022
max. sadzba x)

sadzba
€/deň/osoba
0,0869
0,0957
0,1042
0,1095

poplatok
€/rok/osoba
31,80
34,93
38,03
39,967
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DSO
€/kg
0,030
0,030
0,030
0,078

množ. zber
€/kg
0,15
0,15
0,155
0,1659

Sadzba paušálneho poplatku sa zvyšuje o 0,0085 € na osobu a deň a ročný
poplatok o 3,10 € na osobu, čo je medziročné zvýšenie o 8,9 %.
Sadzba poplatku pri množstvom zbere sa zvyšuje o 0,005 € za 1 kg odpadu.
Výpočet sadzby poplatku je v prílohe č. 1.
Evidovaný počet poplatníkov k 1.10.2021: 54 391
Predpis príjmov z paušálneho poplatku:
v tom: fyzické osoby do 62 rokov
fyzické osoby nad 62 rokov
podnikatelia

1 993 428 €
1 328 112 €
333 022 €
332 294 €

Predpis príjmov z poplatku spolu
príjmy z paušálneho poplatku
príjmy z množstvového zberu
príjmy za drobný stavebný odpad (DSO)

2 156 453 €
1 993 428 €
153 025 €
10 000 €

Predpis príjmov sa v priebehu roka znižuje v dôsledku poskytovaných úľav o:
a) zákonné odpustenie a zníženie poplatku – poplatník sa viac ako 90 dní
v kalendárnom
roku nezdržiava v meste : cca 100 000 €
b) sociálne úľavy (poplatníci v hmotnej núdzi) a zníženie poplatku z titulu tvrdosti
zákona (poplatníci ŤZP a vo finančnej tiesni): cca 17 000 €
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Prepočet sadzieb poplatku za komunálne odpady na rok 2022

rozpočtované výdavky: 2 157 008 €
prepočítaný predpis príjmov z poplatku : 2 146 948 € + 10 000 € príjmy za drobný stavebný odpad = 2 156 948 €
predpis príjmov z poplatku v €
poplatníci

FO

osoby

počet podľa
databázy k
1.10.2021

pre prepočet
poplatku

občan TP+PP

34568

34568

nehnuteľnosť

352

352

62 a viac x)

10734

zamestnanci

8737

ročný
sadzba
osoby spolu €/deň/osob poplatok na
osobu €
a

podľa sadzieb

0,1042

38,03

1 314 725

0,1042

38,03

13 388

10734

0,0850

31,03

333 022

8737

0,1042

38,03

332 294

45654

podľa
poplatníkov

1 661 135

2 146 948

8737
485 813

PO
množstvový
zber

kg

sadzba kg

15049

0,155

príjmy spolu

153 519

x) u poplatníkov nad 62 rokov je ročný poplatok znížený o 7,00 € podľa ustanovenia VZN

