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Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove Počet strán 

finančná, plánovacia a správy mestských celkom: 

organizácií 
I:J 

Mesto Prešov 

Materiál 
na zasadnutie 
Komisie Mestského zastupitel'stva v Prešove 
finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií dňa:22.05.2014 

Bod návrhu progl1lmu zasadnutia - poradové číslo: 3 

Návrh na znÍŽenie vyrubeného miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Obsah materiálu: 
I. 	obal 
2. 	 návrh na uznesenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských 


organizáciI 

3. 	 dôvodová správa 
4. 	 prílohy Č. l a 2 

Predkladateľ 

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hudák 
i Funkcia/pracovné zaradenie: riaditeľ Sekcie maíetkovej a ekonomick9j Mestského úradu v Prešove 
i Dátum: 19.05.2014 IPOdPi~ I 	 ..:>i 	 ~ 
• Podnet: Ziadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a tro~~vebné odpady na r, 2014 
· (PREŠOV REAL, s.r.o., Správca nebytových priestorov mesta Pr ov, Slovenská 3279/40, 080 Ol 
i Prešov) 

Gestor: Oddelenie dani a poplatkov 
Vedúci gestora 


Meno a priezvisko: Ing. Mária Rušinová 

Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca oddelenia daní a poplatkov 


i 	 • /Podpis: /J}, .. V. 

! V'~ 

! Dátum: 19.05.2014 

V meDval Posúdil 	 Schválila 
• Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: Komisia MsZ finančná, 


·rI=n"",-;-'M::.:;::án=7·:::a-=-R:::uš:::m=:·::;:o..:.vá=--:--:-__t--::M:=Č".:.;K:::at;::arI:::'",na::-=-Ki::·re;.::.::ta=--:--:---1 plánovacia a správy mestských 

Funkcia/pracovné zaradenie: Funkcia/pracovné zaradenie: organizácií uznesením číslo: 

· vedúca oddelenia dani a prednostka Mestského úradu ...... ./20 14 
o latkov 	 v Prešove 

Dátum: 19.05.2014 Dá átum: 
F·MsUIPPM-03/3/1 



Návrh na znÍŽenie vyrubeného miestneho I:; poplatku za komunálne odpady a drobné Vydanie: 

Mesto Prešov stavebné odpady 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo zasadnutia 

Komisie Mestského zastupitel'stva v Prešove 


finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 


dňa: 22.05.2014 číslo: ........ 12014 


k návrhu na znÍŽenie vyrubeného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
finančná, plánovacia a správy mestských organizácií 

prerokovala žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
rok 2014 poplatníka PREŠOV REAL, s.r.o., Správca nebytových priestorov mesta Prešov, 
Slovenská 3279/40,080 Ol Prešov 

a odporúča 

primátorovi mesta Prešov vyrubený poplatok v rozhodnutí č. 0002462/2014 zo dňa 12.03.2014 
znížiť 0847,00 €. 
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Návrh na znÍŽenie vyrubeného miestneho 
poplatku za komuuálne odpady a drobné 

Mesto Prešov stavebné odpady 

Dôvodová správa 

Tento materiál predkladáme na základe žiadosti PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 3279/40, 
080 O I Prešov (ďalej len žiadateľ). 

Žiadateľ doruči! žiadost' o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na rok 2014 (príloha č. I). 

Žiadosť odôvodňuje tým, že dňa 12.3.2014 mu bola Rozhodnutím č. 000246212014 vyrubená 
pomerná časť miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za zbernú 
nádobu, a to v sume 847,00 €, ktorá sa nachádza na Ul. Metodovej a slúži pre potreby zberu 
komunálneho odpadu pri objekte Vodárenskej veže. V žiadosti okrem iného uvádza, že 
Vodárenská veža, ktorá je kultúrnou pamiatkou, mu neprináša doposiaľ zisk a slúži domácim 
a zahraničným návštevníkom nášho mesta. 

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov "obec môže na 
základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok 
znížiť alebo odpustiť rozhodnutím H. 

Na základe uvedených skutočností a po zohľadnení dôvodov uvádzaných v žiadosti 
predkladáme návrh na zníženie miestneho poplatkU za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady vyrubeného pre žiadateľa na rok 2014 rozhodnutím č. 000246212014 (príloha č. 2) o 
sumu 847,00 €. 
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PREŠOV REAL, s.r.o 
Správca nebytových priestorov mesta Prešov, Slovenská 3279/40, 080 Ol Prešov 

Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 

fMESTO rREŠ~ský !lra~ v Pre~ove' 6 
Sekcia majetková a ekonomická í cr,lo ,,',", Reí!ls:t,7l1Jf,!m: 
Oddelenie daní a poplatkov 

Znak a: leitota , mú~3nía: Hlavná 73D.~IQ: 
~1. -05- 2014 

08001 Prešov , 

Prflnty: l ''''':n''"jt'r 

,

'(li ,1 i.! • 

Evidenčné čísle došlej pošty: '1& Vf{; ,/&' flf 
V Prešove 6.5.2.014 

Vec 
Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2014 

Vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre Prešov Real, 
s.r.o, Rozhodnutím o vyrubení poplatku zo dňa 4.2..2.014 bol 12. 012. € za 10 zberných nádob. 

Dňa 12.3.2014 bola Rozhodnutím č. 0002.462./2.014 vyrubená pomerná časť miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za ďalšiu zbernú nádobu, a to 
v sume 847 €, v termíne vývozov od 1.3.2.014 do 31.12..2.014 na Ul. Metodovej ( t.j. pri 
Vodárenskej veži). Celková výška poplatku predstavuje sumu 12. 859 €. 

Vodárenská veža sa teší obrube domácich, ale aj zahraničných návštevníkov nášho mesta. 
Ide o kultúrnu pamiatku, ktorá správcovi doposiar neprináša zisk. Z uvedeného dôvodu a na 
základe § 82. ods. 3 zákona 582./2.004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 
a DSO žiadame znížiť celkový poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
rok 2014 o sume 847 € (t.j. za zbernú nádobu pri Vodárenskej veŽi). 

S pozdravom 

,;.. ,,'! ,~'SL_ 

I J . Hd'· k t r L-~-)ng. uraj u ac, ona e Yh~ 

Mgr. Peter Bobko, konater/ /' • 



/ 

Obec (adresa sidia): MESTO Prcšov, Hlavná 73, 080 01 PI'ešov 
Vybavuje: Oddelenie daní a poplatkov, Vladimír Trejbal 
Telefón: 05113100256, 3100257 

Císla konania: 0002462 V Prešove dňa: 12.03.2014 

Poplatník: 

PRE~OV REAL, s.r.o. 
Rodné čÍslofIČO: 31722814 

Slovenská 3279/40 
080 O 1 Prešov 

ROZHODNUTiE č. 000246212014 
O vyrubení pomernej časti 

miestneho poplatku ZIl komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Mesto Prešov ako pr/slušný správca dane na základe § 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (d8liový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne oqpady a drobné stavebné odpady v znenI neskorších predpisov 

vyrubuje pomernú čast' mÍestneho poplatku za komunálne odpady II drobné stavebné odpady na rok 2014 \' 
sume 847,- € nasledovne: 

I. Sadzba: 0,0175 €Iliter; počet kontajnerov: 8; objem nádoby: ! 100; počet V)'\'ozov: 52 
2. Sadzba: 0,0175 €Iliter; počet kontajnerov: 2; objem nádoby: II OO; počet vývozov: 104 
3. Sldzb,,: 0,0175 €!!i!er; počet kontajnerov; l; objem n,;doby: 1100; počet vývozov: 44 

Na úhradu: 12859,00 € 

z toho: Rozhodnutie zo dňa 04.02.2014; 12012,00 € 

Dodatočnérozhodnutie 847,00 € 


Pomernú časť miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpudy (nedoplatok) v sume 847,- € sle 
povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia na účet mesta Prešov vedený v UniCredi! Bank Czech 
Republic and Slovakia a.s., číslo účtu 661991 104011 II I. mAN: SKI4J 1lI0000006619911040, BIC; UNCRSK13X, KS 
0558, VS l 630002462, ŠS 259796. 

o cl Ô vod n en ie; Správca poplatku vyrubil pomernú časť miestneho poplatku na rok 2014 v súlade so zákonom č 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady fi drobné stavebné odpady v z:lení 
neskorších predpisov a podI'. VZN mesta. Prešov č. 11/2012. Zároveň zohľadnil zmeny, ktoré nastali u poplatníka a sú 

rozhodujúce pre určenie výšky poplatku. 

P o u č e II ie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa li 72 zákona Č. 56312009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

a o zmene a doplnení niektor)'ch zákonov V znení neskorsích predpisov podať odvolanie písomne alebo ústne do 

zápisnice u správcu dane - Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, do 15 dni odo dňa jeho doručenia. 


V zmysle § 72 ods. 9 zákona v odvolaní proti tomuto rozhodnutiu možno napadnúť len vyrubený rozdiel. 


DOfueuj~ sa: 
I. PREŠOV REAL, ,.r.o., Slovenská 3279/40, 080 O I Prešov 

~-_.~-=""::.~ 
JUDr. Pave l Hagyari 

primátor mesta 

Zostáva uhradil': 12859 e 


