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PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ 

 
 
 
 
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Handlovej 
NÁMESTIE BANÍKOV 7 

972 51 HANDLOVÁ 

 
 

V Handlovej dňa 30.11.2020     
    

 

 
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. Ing. Tatiany Molnárovej, trvale bytom Handlová. Uplatnená písomne, elektronicky, dňa 

25.11.2020 o 13:30 hod.  
 
Podstata pripomienky:  
Pripomienka k názvu: Dodatok k VZN sa v súčasnej praxi už nepoužíva, nakoľko zákon č. 369/1990 Zb. 
nepozná schvaľovanie dodatkov alebo doplnkov, ale iba prijímanie VZN. Preto by bolo vhodné 
preformulovať predkladaný „Dodatok“ na „Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“. 
 
Vyhodnotenie pripomienok: Vyhovené.  
 
Odôvodnenie: Zámer legislatívnej zmeny prijatého Všeobecne záväzného nariadenia bol vykonaný 
s použitím názvu „Doplnok“, a teda v minulosti rozšíreným a zaužívaným spôsobom. Z dôvodu 
nejasnosti legislatívy sa pripomienke vyhovuje a stotožňujeme sa s názorom, že prijaté Všeobecne 
záväzné nariadenie možno meniť alebo rušiť iba právnym aktom rovnakej právnej sily t. j. Všeobecne 
záväzným nariadením. Zmena názvu „Doplnku“ na „Všeobecne záväzné nariadenie“ neovplyvňuje 
vecnú podstatu zmeny legislatívy mesta Handlová a rovnako tak jej správnosť a postup jej prijímania.   
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Aktom vyhovenia predloženej pripomienke je nevyhnutné zmeniť text „Doplnok č. 1 k“ vo všetkých 
gramatických tvaroch na text „Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa“ v príslušnom 
gramatickom tvare v rámci celého textu preloženého návrhu.  
 
Z uvedeného dôvodu bolo pripomienke vyhovené a zmeny boli zapracované. 

 
2. Pripomienka p. Ing. Tatiany Molnárovej, trvale bytom Handlová. Uplatnená písomne, elektronicky, dňa 

25.11.2020 o 13:30 hod.  
 
Podstata pripomienky:  
Bod 1 zahŕňa ustanovenie účinnosti, tá je však daná lehotami plynúcimi v súlade so zákonom a určením 
v záverečných ustanoveniach, preto by mal byť dátum celkovo vypustený text „s účinnosťou od 1. 
januára 2020“. 
 
Vyhodnotenie pripomienok: Vyhovené. 

 
Odôvodnenie: V plnom rozsahu sa stotožňujeme s odôvodnením navrhovateľa pripomienky, 
ustanovenie účinnosti je dané lehotami plynúcimi v súlade so zákonom a rovnako tak je určené 
v záverečných ustanoveniach. Pre zamedzenie zmätočnosti ustanovenia, sa toto vypúšťa v súlade 
s návrhom predkladateľa pripomienky. 

 
Z uvedeného dôvodu bolo pripomienke vyhovené a zmeny boli zapracované. 

 
3. Pripomienka p. Ing. Tatiany Molnárovej, trvale bytom Handlová. Uplatnená písomne, elektronicky, dňa 

25.11.2020 o 13:30 hod.  
 
Podstata pripomienky:  
Bod 3 ktorý je doplnený § 3 o bod 3. Toto ustanovenie navrhujem vypustiť. Legislatíva odkazuje na 
určenie spôsobu platby priamo v rozhodnutí, nezmocňuje ho k úprave formou VZN. Zároveň sa mi zdá 
ustanovenie § 3 ods.1 v rozpore so zákonom č. 563/2009 § 55, ktorý určuje spôsob platenia dane v 
odseku 1 sú určené len niektoré spôsoby, pričom mesto nemá zákonné zmocnenie výberu formy úhrady, 
je povinné prijať každú platbu. 
 
Vyhodnotenie pripomienok: Nevyhovené.  
 
Odôvodnenie: Ustanovenie o úhrade poplatku v splátkach je bežnou súčasťou prijímaných Všeobecne 
záväzných nariadení obcí. Z dôvodu neustále narastajúcich nákladov spojených so zvyšovaním 
poplatku za komunálny odpad sleduje legislatívna zmena plošné oprávnenie všetkých poplatníkov 
povinných k úhrade poplatku na území mesta Handlová, uhradiť poplatok v dvoch splátkach a zamedziť 
tak jednorazovému neprimeranému finančnému zaťaženiu zo stany obce. Zákon č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov podľa § 81 ods. 4 
oprávňuje obec určiť platenie poplatku v splátkach, nevymedzuje však ich určenie vo Všeobecne 
záväznom nariadení alebo v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. V zmysel uvedeného zákonného 
ustanovenia zákonodarca pojednáva len o lehotách týchto splátok, ktoré obec určí v rozhodnutí.    
 
Počas procesu pripomienkového konania bolo znenie ustanovenia § 3 bodu 3 zmenené a Mestskému 
zastupiteľstvu bude predložené v znení nasledovnom: 
 
„3. Poplatok je splatný najmenej v dvoch splátkach. Počet splátok a dátum splatnosti jednotlivých splátok 
budú určené mestom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 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.“. 
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V § 3 ods. 1 mesto Handlová demonštratívne uvádza možnosti úhrady poplatku bezhotovostným 
prevodom na bankový účet alebo platbou v hotovosti do pokladne. Ustanovenie nepojednáva 
o nemožnosti inej formy úhrady v zmysle § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok v znení 
neskorších predpisov. 
 
Z uvedeného dôvodu nebolo pripomienke vyhovené a zmeny neboli zapracované. 

 
4. Pripomienka p. Ing. Tatiany Molnárovej, trvale bytom Handlová. Uplatnená písomne, elektronicky, dňa 

25.11.2020 o 13:30 hod.  
 
Podstata pripomienky: Bod 5 zmeny v § 6 sa javí zmätočne, navrhujem zjednodušiť v kontexte 
predkladaného návrhu a to : V bode 2 prvej vete vypustiť text „c)“ 
 
Vyhodnotenie pripomienok: Nevyhovené.  
 
Odôvodnenie: Pripomienkou predkladateľ nenavrhuje obsahovú úpravu legislatívnej zmeny ale úpravu 
formálnu, ktorej výsledkom je totožná konečná úprava, ako úprava sledovaná pripomienkovaným 
návrhom, prijatého Všeobecne záväzného nariadenia.  
 
Z uvedeného dôvodu nebolo pripomienke vyhovené a zmeny neboli zapracované. 
 

5. Pripomienka p. Ing. Tatiany Molnárovej, trvale bytom Handlová. Uplatnená písomne, elektronicky, dňa 
25.11.2020 o 13:30 hod.  
 
Podstata pripomienky:  
Vložiť nový bod v ktorom sa vypustí znenie bodu c) – teda „V § 6 „zníženie a odpustenie poplatku“ v 
bode 2 sa ruší bod c).“ 
 
Vyhodnotenie pripomienok: Nevyhovené.  
 
Odôvodnenie: Pripomienkou predkladateľ nenavrhuje obsahovú úpravu legislatívnej zmeny ale úpravu 
formálnu, ktorej výsledkom je totožná konečná úprava, ako úprava sledovaná pripomienkovaným 
návrhom, prijatého Všeobecne záväzného nariadenia. 
 
Z uvedeného dôvodu nebolo pripomienke vyhovené a zmeny neboli zapracované. 

 
6. Pripomienka p. Ing. Tatiany Molnárovej, trvale bytom Handlová. Uplatnená písomne, elektronicky, dňa 

25.11.2020 o 13:30 hod.  
 
Podstata pripomienky:  
Doterajší bod 6 označiť ako bod 7. Z toho bodu vypláva, že si občan s preukazom ZŤP môže uplatniť 
zľavu až po uplynutí zdaňovacieho obdobia – t. j po uplynutí kalendárneho roka. V nadväznosti na 
navrhnutý ďalší bod (doteraz označený ako 7) vychádza otázka: Administratívne sa bude spracovávať 
úľava až po uplynutí kalendárneho roku v čase spracovania a vyrubovania nových priznaní? Mám za to, 
že to nie je práve najlepšie riešenie. Treba to upresniť. 
 
Vyhodnotenie pripomienok: Nevyhovené.  
 
Odôvodnenie: Z dôvodu nevyhovenia pripomienkam č. 4 a č. 5 nie je možné doterajší bod 6 označiť ako 
bod 7. Lehoty na uplatnenie nároku vyplávajú priamo zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov, ktorými je obec viazaná. Zákon pri 
výkone prenesenej štátnej správy pri postavení obce ako správcu dane, oprávňuje túto určiť okruh osôb, 
ktoré majú v prípade splnenia podmienok určených vo Všeobecne záväznom nariadení nárok na 
zníženú sadzbu dane, určenú tiež obcou. Takto obcou určené osoby sú v zmysle zákona oprávnené 
podávať žiadosti správcovi dane, t. j. obci, o zníženie sadzby dane počas celého zdaňovacieho obdobia, 
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a najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Mesto Handlová nemá opodstatnený dôvod 
na predlžovanie zákonnej lehoty na predkladanie žiadostí na viac ako 90 dní po skončení zdaňovacieho 
obdobia a určením skoršieho termínu na ich predkladanie by konalo v rozpore so zákonom. Správca 
dane rozhodnutím sadzbu dane zníži alebo o nevyhovení žiadosti rozhodne oznámením priebežne 
počas celej doby určenej na predkladanie žiadostí a nie len v termíne ukončenia predkladania žiadostí, 
podľa návrhu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia do 90 dní  po skončení zdaňovacieho obdobia, 
t.j. v čase vydávania rozhodnutí o vyrubení poplatku.  
 
Z uvedeného dôvodu nebolo pripomienke vyhovené a zmeny neboli zapracované. 

 
 
Vyhodnotenie vykonal: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová  

 

 
 
 
 
 
 
        Mgr. Silvia Grúberová 
        primátorka mesta Handlová 
 
 


