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PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ 

 
 
 
 
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Handlovej 
NÁMESTIE BANÍKOV 7 

972 51 HANDLOVÁ 
V Handlovej dňa 20.11.2020     
 
Vec:  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Doplnku č. 1 k VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
 
Názov: Doplnok č. 1 k VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Návrh Doplnku č. 1 k VZN zverejnený na úradnej tabuli: 16.11.2020  
Návrh Doplnku č. 1 k VZN zverejnený na internetovej stránke: 16.11.2020 
Lehota pre podávanie pripomienok: 27.11.2020 
 
V súlade s ustanovením § 6 ods. 6 a 7 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov sa poslancom Mestského zastupiteľstva v Handlovej predkladá vyhodnotenie pripomienok k 
návrhu Doplnku č. 1 k VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
1. Pripomienka p. Mgr. Silvie Grúberovej, trvale bytom Handlová. Uplatnená ústne, dňa 20.11.2020 o 10:00 

hod.  
 
Podstata pripomienky: Navrhujem nové znenie § 3 ods. 3 v nasledovnom znení: 
„3. Poplatok je splatný v dvoch splátkach, s dátumom splatnosti jednotlivých splátok do 30. júna a 30. 
októbra príslušného kalendárneho roka. Poplatník môže vyrubený poplatok zaplatiť aj naraz najneskôr 
v lehote splatnosti prvej splátky. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
poplatok je splatný jednorazovo do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o vyrubení poplatku 
poplatníkovi, pokiaľ správca dane neurčí v rozhodnutí o vyrubení poplatku splatnosť poplatku inak.“. 
 
Vyhodnotenie pripomienok: Vyhovené.  
 
Odôvodnenie: Neustále narastajúce náklady súvisiace so zvozom a spracovaním odpadu úmerne 
vplývajú i na zvyšovanie poplatku za komunálny odpad občanov mesta Handlová. Rozloženie úhrady 
poplatku na dve splátky  a jej garancia legislatívou mesta je jedným z krokov smerujúcim k zmierneniu 
neustále narastajúcej finančnej záťaže adresovanej poplatníkom prostredníctvom povinných platieb a 
odbúraním jednorazového finančného zaťaženia zo strany obce. 

 
Z uvedeného dôvodu bolo pripomienke vyhovené a zmeny boli zapracované. 

 
Vyhodnotenie vykonal: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová  
 
 
 
 
 

         
Mgr. Silvia Grúberová 

        primátorka mesta Handlová 


