
          

          

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce 

Pružina č. 4/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Pružina 

 

 

 

    Platnosť od: 

     01.01.2018 Vyvesené na úradnej tabuli:  16.12.2017                       

Zvesené z úradnej tabule:      31.12.2017  

 

Úvodné ustanovenie 

         Obec Pružina na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a zákona 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 č. 582/2004 Z. z.) vydáva tento 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pružina o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Predmet dodatku 

Všeobecne záväzne nariadenie obce Pružina o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady sa  upravuje takto: 

1.   Čl. 15  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

        Bod 5)  

   Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane v súlade s § 78 ods. 1 a § 83 zákona    

o miestnych daniach nasledovne: 

 

a) vo výške 0,0603 eura na osobu a kalendárny deň (t.j. 22 € na rok), ak táto má v obci 

trvalý alebo prechodný pobyt alebo ak táto nemá v obci trvalý ani  prechodný pobyt 

a užíva v obci nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie. 

          

      Bod 7) 

                  Správca dane určí poplatok na určené obdobie v súlade s § 79 zákona o miestnych daniach.   

Obec určuje pre účely výpočtu podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych daniach koeficient pre 

jednotlivé prevádzky: 

           a)  koeficient 1 (22 €) - predaj ovocia a zeleniny, predaj potravín a rozličný tovar. 

            b) koeficient 0,80 (17,40 €) – služby a ostatná činnosť /školstvo, zdravotníctvo   drevárska    

výroba, výroba odevov, poľnohospodárska výroba/ 

          c)   koeficient 0,48  - kapacita reštauračných alebo iných pohostinných služieb 
       d)   koeficient 0,48 -  za ubytovacie služby 

 

 

 



 

    

       Bod 17) 

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti      

zákona  vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím, na základe predložených 

dokladov   v týchto prípadoch:  

 

a) na sadzbu 0,0301 € za kalendárny deň t.j. ročný poplatok 11,- € , ak poplatník preukáže na 

základe podkladov, že sa v zdaňovacom období (viac ako 90 dní  v roku)  zdržiava mimo 

územia obce.  

Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku je doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt 

poplatníka mimo obce:: 

 potvrdenie od zamestnávateľa (pracovná zmluva, pracovné povolenie, vízum, 

potvrdenie od zamestnávateľa, povolenie na pobyt z iného štátu). Toto sa 

nevzťahuje na  občanov, ktorí pracujú v zahraničí a týždenne resp. mesačne 

dochádzajú do miesta bydliska. 

 potvrdenie o ubytovaní (internát, ubytovňa). 

 iný relevantný doklad s výnimkou čestného prehlásenia. 

 úľavu si poplatník uplatní formou žiadosti na Obecnom úrade v Pružine do 31.01. 

spoplatňovacieho obdobia. 
                                                                    

Záverečné ustanovenia 

1) Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pružina o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne dopady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina 

bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 55/2017 zo dňa 15.12.2017. 

 

2) Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pružina o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 

01.01.2018. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Michal Ušiak  
                                                                                                                  starosta obce 
 

                                                                                                                           

 




