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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   
 
                                                                  v y d á v a   

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza  č. 134 /2012  

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné st avebné odpady  
                                                           v znení doplnku č. 1 
 

§ 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  ustanovuje sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, náležitosti platenia 
poplatku pri množstvom zbere, podmienky na vrátenia poplatku a  podklady na odpustenia 
poplatku.  
                                                                       § 2          
                                                          Sadzby poplatku  
 

(1) Sadzby poplatku sa za osobu a kalendárny deň ustanovujú takto: 
 a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je 
     na  území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť vymedzenú v § 77 ods. 2 
     písm. 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    
     sume 0,0735 eura, 
 b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  
     na  území mesta na iný účel  ako na podnikanie v sume  0,0735 eura, 
 c) podnikateľ, ktorý  je oprávnený  užívať alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  
     na území mesta na účel podnikania v sume 0,0735 eura.     
 
 (2) Sadzba poplatku pre poplatníkov so zavedeným množstvovým zberom sa ustanovuje   
  v sume  0,15 eura za 1 kg komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.  

 
                                                         § 3 
                                          Hodnota koeficientu  
 

Pre určenie poplatku na zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) pre poplatníkov podľa § 2 ods. 
1písm. b) a písm. c) mesto ustanovuje koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie  
komunálneho odpadu v hodnote 1. 

                   
                                                § 4  

                          Platenie poplatku pri mno žstvovom zbere  
 

(1) Poplatník, ktorý je na základe zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho 
odpadu zapojený do systému množstvového zberu je povinný v zdaňovacom období zaplatiť 
mestu poplatok za vykonané odvozy štvrťročne, najneskôr v posledný deň príslušného 
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štvrťroka. Pre tento účel mesto na základe podmienok dohodnutých v zmluve, zašle 
poplatníkovi predpis poplatku za celé zdaňovacie obdobie, výšku platieb za jednotlivé 
štvrťroky a údaje potrebné na zaplatenie poplatku (číslo účtu a pridelený variabilný symbol). 
Poplatník môže poplatok zaplat iť  bezhotovostne prevodom z úč tu na určený 
účet mesta, alebo v hotovost i poštovým poukazom na určený účet mesta, 
alebo pr iamo v pokladni mestského úradu, ak je platba nižšia ako 300,- eur.  
Poplatník je povinný každú platbu poplatku označiť prideleným variabilným symbolom. 
 
(2) Poplatník podľa odseku 1, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú užívajú alebo majú 
právo užívať na účely podnikania okrem vlastníka aj ďalší poplatníci (napr. na základe 
nájomnej zmluvy), môže prevziať povinnosť platiť poplatok aj za týchto poplatníkov (za celú 
nehnuteľnosť), pokiaľ sa takto dohodne s mestom v zmluve o zbere, odvoze a 
zneškodňovaní komunálneho odpadu. Tieto skutočnosti je poplatník povinný mestu oznámiť 
a preukázať. Vlastník nehnuteľnosti predloží mestu v rámci oznamovacej povinnosti zoznam 
poplatníkov, ktorí užívajú predmetnú nehnuteľnosť.  
 
                                                                     § 5 
                                                           Vrátenie poplatku 
 
(1)Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia za podmienky, že túto skutočnosť písomne 
oznámi správcovi dane (oddeleniu daní a poplatkov). Ak má poplatník ku dňu zániku 
poplatkovej povinnosti daňový nedoplatok na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie 
obdobie alebo na miestnych daniach, použije sa  poplatok alebo jeho pomerná časť na 
úhradu týchto daňových nedoplatkov.  
 
(2)Poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý užíva alebo je oprávnený užívať nehnuteľnosť 
na území mesta a podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) je povinný zánik poplatkovej povinnosti 
preukázať dokladom, ktorý pripojí k oznámeniu o zániku poplatkovej povinnosti (napr. doklad 
o ukončení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti na území mesta, doklad o predaji 
nehnuteľnosti, doklad o prenájme nehnuteľnosti inej osobe).   
 
 
                                                                      § 6 
                                                        Odpustenie poplatku 
 
(1) Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že v zdaňovacom 
období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. 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. 
 
(2) Doklad, ktorý odôvodňuje odpustenie poplatku a na základe ktorého poplatník    
     preukáže skutočnosť podľa odseku 1 je najmä.:   
 -  potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody 
 -  potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti  
 -  potvrdenie o hospitalizácií v zdravotníckom zariadení 
-   potvrdenie z inej obce, že sa poplatník zdržiaval alebo zdržiava na jej území a z tohto  
    titulu zaplatil poplatok v tejto obci  
 -  potvrdenie o výkone práce u zamestnávateľa v SR a preukázanie ubytovania v mieste  
    výkonu práce  
 -  pri pobyte v zahraničí – doklad o vlastníctve nehnuteľnosti alebo prenájme nehnuteľnosti, 
    potvrdenie od zahraničného zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, doklad  
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    o prihlásení k pobytu  
 -  potvrdenie zamestnávateľa v SR o vyslaní poplatníka na pracovnú cestu do zahraničia 
-   doklad o štúdiu v inej obci SR a preukázanie ubytovania v mieste štúdia. 
 
(3) Doklad podľa odseku 2 je poplatník povinný predložiť v zdaňovacom období, za ktoré si 
uplatňuje nárok na odpustenie poplatku. Poplatník je povinný k dokladu pripojiť formulár 
určený mestom, v ktorom uvedie identifikačné a kontaktné údaje poplatníka, ktorého sa 
odpustenie týka, miesto pobytu poplatníka a presný počet dní, počas ktorých sa poplatník 
nezdržiaval alebo nezdržiava na území mesta v zdaňovacom období. V prípade, že 
poplatník, ktorý počas zdaňovacieho obdobia pracuje mimo územia mesta, ale na území 
mesta sa zdržiava počas víkendov, voľných dní v prípade turnusovej práce alebo dovolenky  
nezahrnie do počtu dní toto obdobie.  
 
 (4) Poplatník k dokladu v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka je  povinný doložiť jeho 
preklad (nevyžaduje sa úradný preklad). Čestné vyhlásenie poplatníka sa nepovažuje za 
doklad, ktorý odôvodňuje odpustenie poplatku. 
 
 
( 5 )  Me s t o  m ô že  na  zá k la d e  ž i a d o s t i  p o p la t n ík a  n a  zm ie r n e n ie  a l e b o  
o d s t r á n e n ie  t v r d o s t i  zá k o n a  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších  predpisov 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím ( v prípade, ak je poplatník považovaný 
za občana v hmotnej núdzi, poplatník vo veku nad 70 rokov, poplatník ŤZP s nižšími 
príjmami, študenti študujúci mimo územia mesta – toto sa vypustilo, poplatníci s trvalým 
pobytom v časti Veľká Lehôtka  z dôvodu umiestnenia skládky odpadu ). 
 
                                                                     § 7  
                                                   Zrušovacie ustanovenie 
 
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 86/2005 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení doplnkov 1 až 6 spolu s prílohou č. 1. 
 
                                              § 8              
                                                             Účinnos ť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 28.11.2012  uznesením 
mestského zastupiteľstva číslo 338/12 a nadobúda účinnosť 1. januára 2013. Doplnok č. 1 
bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo 475/13 a nadobúda účinnosť 1. 
januára 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                        primátorka mesta  v. r.      
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