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9 Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, Vydanie: 

Mesto Prešov plánovacia a správy mestských organizácií 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 11. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupitel'stva v Prešove finančnej, plánovacej a správy 

mestských organizácií 

dňa: 22.10.2015 číslo: ........ ./2015 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ...... ./2015 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 
finančná, plánovacia a správy mestských organizácií 

po prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zaujíma toto 

STANOVISKO 

berie na vedomie 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ..... ./2015 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č ..... ./2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
prerokovať a schváliť. 
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1;;;1 NÁVRH 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... ./2015 

Vydanie: o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
Mesto Prešov odpady 

Dôvodová správa 

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť l. novembra 
2004 a bol viackrát novelizovaný. 

Návrh nariadenia obsahuje úpravu tých ustanovení uvedeného zákona, ktorých úprava je 
v legislatívnej právomoci obce. Ostatné náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady upravuje zákon 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"). 

Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "návrh nariadenia'') 
reaguje na všetky doposiaľ platné zmeny uvedeného zákona, aj na účinnosť nového zákona 
č. 79/2015 o odpadoch, ktorým sa okrem iného dopÍňa zákon 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 
"zákon"), a to v § 78 zákona odsek l, v ktorom sa dopÍňa sadzba poplatku za kilogram 
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. V praxi to znamená, že doposiaľ fyzická 
osoba platila v poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj výdavky spojené 
s drobných stavebným odpadom do l m3 ročne a odovzdávala ich na zbernom dvore 

bezplatne. Nová právna úprava pre fyzické osoby oddeľuje platenie poplatku za komunálne 
odpady od poplatku za drobné stavebné odpady. Pre drobné stavebné odpady zavádza 
povinnosť množstvového zberu, ktorý je pôvodca tohto odpadu povinný odovzdať na 
zbernom dvore a zaplatiť poplatok podľa množstva a sadzby, určenej mestom vo všeobecne 

záväznom nariadení. 

Predložený návrh nariadenia zároveň reaguje na splnenie uznesenia z ll. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 148/2015 zo dňa 21.9.2015 k prerokovaniu 
upozornenia prokurátora podaného podľa § 28 ods.! zákona č. 153/200 l Z.z. o prokuratúre 
v znení neskorších predpisov, v ktorom: " žiada primátorku mesta Prešov Ing. Andreu 
Turčanovú zabezpečiť predloženie takého návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v mesiaci november 2015, ktorý bude v súlade so 
zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Upozornenie prokurátora smerovalo k ustanoveniu spôsobu 

a lehoty zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere, a to v zmysle § 83 ods. l zákona. 
V návrhu nariadenia je zjednaná náprava k uvedenému upozorneniu, a to v Článku 3 ods. l. 
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š NÁVRH 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... ./2015 

Vydanie: 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

Mesto Prešov odpady 

l. Sadzba poplatku 

Sadzba poplatku je určená v zákone rozpätím, a to nasledovne: 

a) najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych 
odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,0066 eura a najviac 
0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných 

odpadov, 

b) najmenej 0,0066 eura a najviac O, l 095 eura za osobu a kalendárny deň, 

c) najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov 

bez obsahu škodlivín 

Podľa § 83 zákona, obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením k l. januáru 

zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku. 

Predložený návrh nariadenia ustanovuje sadzbu poplatku na úrovni roku 2015: 
Za osobu a kalendárny deň (0,0525 €). Fyzická osoba zaplatí za kalendárny rok 19,16 €. 

Pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na účel podnikania a pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, ustanovuje 
sadzbu za jeden liter odpadu (0,0175 €). Podnikateľ zaplatí pri frekvencii vývozu jedenkrát za 
týždeň za cely kalendárny rok za ll O litrovú nádobu (KUKA nádoba) l OO, l O €, za l l OO 
litrovú nádobu (KONTAJNER) l OO l € a za 12 000 litrovú nádobu (VOK) l O 920 €. 

Novozavedená sadzba, ktorej zavedenie si vyžiadala zmena legislatívy, je navrhnutá za 

kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín (0,068 €). Pri jej prepočte sme 
vychádzali z celkového objemu nákladov, ktoré sú spojené s nakladaním a likvidáciou 
drobného stavebného odpadu. Fyzická osoba, ktorá je pôvodcom drobného stavebného 
odpadu, je povinná likvidovať tento odpad prostredníctvom zberného dvora. Za uloženie 

odpadu na zbernom dvore napr. l OO kg, zaplatí fyzická osoba 6,80 €. 

Predpokladané príjmy v rozpočte mesta z takto nastaveného poplatku v roku 2016 budú 

cca 2 815 000 €. 

2. Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere 

Zákon v § 83 ods. l splnomocňuje obec určiť spôsob a lehotu zaplatenia poplatku pri 
množstvovom zbere. V návrhu nariadenia je ustanovený spôsob a lehota na zaplatenie 

poplatku pri množstvovom zbere, pre ktorý je ustanovený poplatok za liter komunálneho 
odpadu alebo drobného stavebného odpadu, a to v Článok 3 ods. l. Taktiež je ustanovený 

F -MsÚ/SP-O 112311 
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1:;1 NÁVRH 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... ./2015 

Vydanie: o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
Mesto Prešov odpady 

spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere za drobný stavebný odpad bez 
odpadu škodlivín, realizovaný prostredníctvom zberného dvora, a to v Článku 3 ods. 2. 

3. Podklady pre znlženie alebo odpustenie poplatku 

Podl'a § 82 ods. l zákona "obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré 
poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku 
a predloží podklady, ktoré obec učila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní 
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce". Poplatník v zmysle 
cit. ustanovenia má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku z dôvodu, že sa viac ako 90 
dní v roku nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Zákon obec splnomocňuje na 
určenie podkladov a podmienok, na základe ktorých poplatok zníži alebo odpustí 
poplatníkom. Podklady, na základe ktorých mesto podl'a § 82 zákona poplatok zníži alebo 
odpustí, upravuje Článok 5 návrhu nariadenia. 

F-MsÚ/SP-01123/1 
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Mesto Prešov 
odpady 1/4 

Mesto Prešov podl'a § 6 ods. l zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a pod!' a § 83 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 Prešov číslo .. ./2015 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Článok l 
Úvodné ustanovenia 

l. Mesto Prešov týmto Všeobecne záväzným nariadením číslo ... ./20 15 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( d'alej len "nariadenie") ukladá 
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( d'alej len "poplatok"). 1 

Článok2 
Sadzby poplatku a hodnota koeficientu 

l. Mesto ustanovuje sadzby poplatku nasledovne: 

a) 0,0525 € za osobu a kalendárny deň, 

b) 0,0175 € za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov na 
základe osobitného predpisu2

, 

c) 0,068 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

2. Mesto ustanovuje hodnotu koeficientu 0,5. 

Článok3 
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere 

l. Mesto ustanovuje pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku 
nasledovne3

: 

Platbu poplatku možno vykonať: 
a) bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane, 

1 § 2 zákona č. 582/2004 z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
2 § 81 ods. 18 a ods. 19 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
3 § 81 ods. 18 a ods. 19 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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Mesto Prešov 
odpady 2/4 

b) v hotovosti 
ba) poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane, 
bb) pri platbách do 300 eur správcovi dane, ktorým Je obec a to zamestnancovi 

poverenému prijímať platby. 

Lehotu zaplatenia poplatku ustanovuje v troch rovnakých splátkach v termíne do 31.5., 31.8 
a 31.1 O bežného roka, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

2. Mesto ustanovuje pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu spôsob a lehotu 
zaplatenia poplatku nasledovne4

: 

Platbu poplatku možno vykonať: 
a) bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane, 
b) v hotovosti 

ba) poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane, 
bb) pri platbách do 300 eur správcovi dane, ktorým Je obec a to zamestnancovi 

poverenému prijímať platby. 

Lehotu zaplatenia poplatku ustanovuje do 15 dní odo dňa odovzdania drobného stavebného 
odpadu a preukázania jeho množstva na zbernom dvore zmluvne dohodnutej spoločnosti 
zabezpečujúcej zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov5

, a to vo výške 
určenej v oznámení o vzniku poplatkovej povinnosti6

• 

Článok4 
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť 
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak poplatník alebo osoba, ktorá za iného plní 
povinnosti poplatníka, oznámi skutočnosti, na základe ktorých poplatková povinnosť zaniká 
a poplatok bol zaplatený. 

Článok S 
Podmienky a podklady pre zníženie alebo odpustenie poplatku 

1. Mesto poplatok zníži podl'a najnižšej sadzby7 za obdobie, za ktoré poplatník mestu 
preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. Pre účel 
preukázania nároku mesto ustanovuje tieto doklady: 

4 § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
§ 81 ods. 8 písm. i.) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
6 § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
7 § 78 ods. 1 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
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a) potvrdenie alebo iný doklad o existencii (trvaní) pracovnoprávneho vzťahu alebo 
obdobného vzt"ahu s určením miesta výkonu zamestnania na území SR; v prípade miesta výkonu 
zamestnania na území Prešovského, alebo Košického samosprávneho kraj a aj doklad 
o ubytovaní, alebo 

b) potvrdenie o štúdiu mimo mesta Prešov, v prípade študentov študujúcich na území 
Prešovského, alebo Košického samosprávneho kraja aj potvrdenie o poskytnutí ubytovania. 

2. Pre účel preukázania nároku na odpustenie poplatku mesto ustanovuje tieto doklady: 

a) potvrdenie, alebo iný doklad o existencii (trvaní) pracovnoprávneho vzťahu alebo 
obdobného vzt"ahu s určením miesta výkonu zamestnania mimo územia SR, alebo 

b) rozhodnutie o vyrubení poplatku v inej obci na území Slovenskej republiky 
a potvrdenie, za ktoré osoby je poplatok vyrubený, v prípade množstvového zberu potvrdenie 
príslušného správcu dane o úhrade poplatku, alebo 

c) povolenie k pobytu v zahraničí, alebo 

d) doklad o registrácii v štátnej inštitúcii iného štátu, alebo 

e) potvrdenie o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb po bytovou 
formou, alebo 

f) potvrdenie o výkone väzby alebo o výkone trestu odňatia slobody, alebo 

g) doklad potvrdzujúci oprávnenie užívat" nehnuteľnost" v zahraničí. 

3. K dokladom podľa ods.! a. 2 tohto článku je poplatník povinný doložiť: 

a) prehlásenie o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za preukázané 
obdobie poplatník nezdržiava, alebo nezdržiaval na území mesta, pokiaľ to nevyplýva už 
z týchto podkladov; ak doklad nemá určenú dobu (znie na dobu neurčitú, resp. z neho nevyplýva 
vopred ohraničená doba, na ktorú sa vzt"ahuje ), možno na jeho základe považova!" za 
preukázaných najviac pät" po sebe idúcich zdaňovacích období, začínajúc zdaňovacím obdobím, 
za ktoré sa doklad pre účel preukázania v zmysle ods. l alebo 2 tohto článku predloží prvýkrát, 

b) prehlásenie o tom, či nehnuteľnost", ku ktorej má poplatník uplatňujúci si zníženie, 
alebo odpustenie poplatku užívateľské právo, je oprávnená užívat" iná osoba, s uvedením jej 
identifikačných údajov a na základe akého právneho dôvodu. 
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Článok6 
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Ostatné náležitosti poplatku upravuje osobitný predpis8
. 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 
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l. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie 
dňa ................ a zvesený dňa ............. . 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupitel'stvo v Prešove 
dňa ......... .2015 uznesením č .......... 2015. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa 
........... 2015 a zvesené dňa ................. . 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016. 

5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Prešov č. 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

V Prešove dňa 

Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 

8 Zákon č. 582/2004 z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v zneni neskoršich predpisov. 
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