
Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku 

odbor finančný a správy majetku 

 
  

  

Materiál na 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

  

  
(Návrh)  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 15/2012, ktorým sa mení  Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Svidník č. 10/2011o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

  

Predkladá: Návrh na uznesenie: 

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM vo vnútri materiálu 

  

Spracovali:  

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM Ing. Jozef Bača, referent OFaSM 

 
 Ing. Vladimír Kriško, referent OFaSM 

Stanovisko MsR zo dňa 3. decembra 2012: 

MsR tento materiál odporúča  MsZ prerokovať a uzniesť sa na Všeobecne záväznom 

nariadení mesta Svidník č. 15/2012, ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Svidník č. 10/2011o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

  

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa ............. 2012: 

Komisia FaSM odporúča  MsZ prerokovať a uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení 

mesta Svidník č. 15/2012, ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 

10/2011o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

Svidník, 25. november 2012  



NÁVRH NA UZNESENIE 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 ods. 4, písm. 9) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

uznáša sa 
 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 15/2012, ktorým sa mení  Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Svidník č. 10/2011o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 15/2012 

 

Mesto Svidník, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 15/2012, ktorým sa mení  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 27. novembra 2012 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 27. novembra 2012 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 27. novembra 2012 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 11. decembra 2012 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

Pripomienky písomne: Mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky elektronicky: ba) prednosta@svidnik.sk 

Pripomienky faxom: 054 75 22394 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:  

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:  

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:  

 



Článok 1 

Pozmeňovacie ustanovenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1. V článku 6 ods. 1 pís. c)  sa  číslo  1,74  nahrádza číslom 1,70. 

 

2. Článok 31 ods. 1 znie:  

„Sadzba poplatku je 

a) pre poplatníka podľa Článku 30 ods. 1 písm. a) vo výške 19,30 EUR na osobu a rok, 

b) pre poplatníka podľa Článku 30 ods. 1 písm. b), c) za množstvový zber vo výške            

0,82 EUR/rok za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov 

(odvoz l x týždenne).“ 

 

 

Článok 2 

Účinnosť a platnosť 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 13. decembra 

2012 uznesením č. ...../2012. 

 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2013. 

 

 

 

 

 

 Ing. Ján Holodňák  v.r. 

                   primátor mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 
 

V roku 2013 nadobudnú účinnosť niektoré zmeny zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov. 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Je potrebné zosúladiť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zákonom č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov. 

 

V súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov od 1. januára 2013 ročná sadzba 

dane z bytov nesmie presiahnuť 10 - násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov určenej 

správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení a z tohto dôvodu je potrebné znížiť sadzbu 

dane za bytové a nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú  zárobkovú činnosť 

o 0,04 EUR. 

V roku 2012 je očakávaná skutočnosť príjmov na úseku odpadového hospodárstva cca 266,9 tis. 

EUR a náklady 367,8 tis. EUR. Výsledok je, že mesto dotuje odpadové hospodárstvo sumou 

100,9 tis. EUR. Mesto Svidník je povinné finančné prostriedky získane v súvislosti s odpadovým 

hospodárstvom použiť len na úhradu výdavkov spojených s likvidovaním odpadu v meste 

Svidník. Na druhej strane je pravidlom, že príjmy z odpadového hospodárstva by mali pokryť 

výdavky, čo v podmienkach mesta Svidník zatiaľ neplatí. Aby sa postupne dosiahla rovnováha 

medzi príjmami a výdavkami navrhujeme na rok 2013 plošné zvýšenie poplatku za vývoz 

komunálneho odpadu v priemere o 8 % pre fyzické a právnické osoby. Týmto by sa dosiahol 

nárast príjmov o 20,7 tis. EUR. Spolu s plánovanou úsporou výdavkov na prevádzku Zberného 

dvora dosiahneme úsporu až 35 % finančných prostriedkov, ktorými mesto dotuje odpadové 

hospodárstvo. Pre právnické osoby a pre podnikateľov je to navýšenie o 0,06 EUR/rok za 1 liter 

komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu. Pre obyvateľov mesta to znamená 

zvýšenie o 1,40 EUR na jedného poplatníka ročne, v prípade, že zoberieme do úvahy úľavy 

a oslobodenia ide o  zvýšenie v priemere 1,00 EURO na jedného obyvateľa mesta Svidník ročne. 

 

  

 

 

 

 


