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Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6  
ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:    18. 11. 2019 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:   18.11.2019 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:    18. 11. 2019 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:   18. 11. 2019 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:   29. 11. 2019 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

- elektronicky na adresu: sekretariat@mocenok.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ obce dňa:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  
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Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v súlade s ust. § 6 ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, 5, a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2 a 3, § 17 

ods. 2, 3, 4 a 7, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 77 ods. 5, § 79 ods. 2, § 81 ods. 2, § 82 a § 83,  

§ 98, § 98b § 99e ods. 9, § 99g a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  

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

predpisov sa dňa ............................... uznieslo na tomto  

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. xx/2019, 

 

KTORÝM SA MENÍ VZN Č. 05/2017 O MIESTNYCH DANIACH  

A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2017 – o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“) sa mení takto: 

 

DRUHÁ  ČASŤ 

 

DAŇ Z POZEMKOV 

 

1.) V § 4 Sadzba dane sa vypúšťa text z tabuľky: 

 

Druh pozemku Sadzba dane v %  

zastavané plochy a nádvoria pre uvedený súbor parciel číslo 

5400/4-5788/4, 5908/11-19, 6016/4, 6020/2 a 3, 6035/3 a 4,  

6040/1-6040/528, 6061/3 

1,95 

DAŇ ZO STAVIEB 

2.) V § 5 Sadzba dane sa v ods. č. 1 mení výška sadzba dane nasledovne: 
 

Druh stavby Sadzba dane v € 

a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 

pre hlavnú stavbu 
0,1141 
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DAŇ Z BYTOV 

3.) V §6 sadzba dane sa v ods. č. 1 mení výška sadzba dane nasledovne: 
 

Druh nehnuteľnosti Sadzba dane v € 

a) byty 0,1141 

ÔSMA ČASŤ 

POPLATOK  

4.)   §23 sadzba poplatku sa text mení nasledovne: 

1. Obec Močenok ustanovuje sadzbu poplatku : 

a) za komunálne odpady vo výške 0,06831 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú 

osobu, ktorá má v obci Močenok trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je 
na území obce Močenok oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, 

pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, 
vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v 

zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v 
katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej „nehnuteľnosť“), 

b) pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce Močenok na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, 

ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
Močenok na účel podnikania: 

 

Objem zbernej 

nádoby v 

litroch 

Frekvencia 

vývozu 

Sadzba 

poplatku 

v €/l 

Poplatok 

v €/rok 

120 
1 x              

za 2 týždne 
0,027 84,24 

240 
1 x              

za 2 týždne 
0,021 131,04 

1 100 
1 x              

za 2 týždne 
0,019 543,40 

c) Poplatník podľa bodu b)  si veľkosť nádob prispôsobí frekvencii odvozov. 

d) za drobné stavebné odpady vo výške 0,0186 € za kg pre fyzickú osobu, ktorá má v obci 
Močenok trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce Močenok 
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, 

alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý 
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem 

lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná 
plocha (ďalej „nehnuteľnosť“). 

2. Obec Močenok stanovuje hodnotu koeficientu 1. 
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5.)  V § 25 Zníženie a odpustenie poplatku sa vypúšťa ods. 6 a pôvodný ods. č. 7  

sa prečísluje na ods. č. 6. 

DESIATA  ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce 

Močenok (www.mocenok.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. Obecné zastupiteľstvo v Močenku prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie  

na zasadnutí dňa  ............................ 2019 a schválilo ho uznesením  

č. ............................... . 

3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  

a účinnosť 01. 01. 2020. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN 

prístupné na Obecnom úrade v Močenku. 

 

 

V Močenku ........................... . 

 

 

........................................................... 

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta Obce Močenok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mocenok.sk/
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Dôvodová správa 

 

Do roku 2024 treba zosúladiť násobok najvyššej a najnižšej sadzby dane zo stavieb a bytov, 

viď citácia zo zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov: 

§ 104g  

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013 

 

(3) Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie 

roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí 

tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie 

obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie 

obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie 

predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 3 sa neuplatňuje. 

(4) Ak je najvyššia sadzba dane z bytov ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie 

rok 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z bytov, správca dane zosúladí tento 

násobok s § 16 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane z bytov na zdaňovacie obdobie roku 

2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie 

byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce 

tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 4 sa neuplatňuje. 
 

Rodinné domy a byty sú postavené na rovnakú pozíciu z dôvodu, že sa jedná o stavby na 

bývanie. Návrh na úpravu sadzieb je nasledovný: 

Zdaňovacie 

obdobie 

2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023 

Stavby na 

bývanie 

0,073 0,0867 0,1004 0,1141 0,1278 

Ostatné 

stavby 

1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 

násobok 17,493 14,728 12,719 11,191 9,992 

 

Sadzba daní zo stavieb 

Od roku 2013 do roku 2024 sa má upraviť násobok medzi najnižšou sadzbou dane zo stavieb 

(v našom prípade je to daň zo stavieb na bývanie) a najvyššou (v našom prípade sú to ostatné 

stavby) tak, aby bol medzi nimi 10 násobok.  

Do roku 2024 musí byť sadzba dane zo stavieb 0,1277.  

Rozdiel medzi sadzbou v r. 2015 a sadzbou v roku 2024 je 0,0547, sadzba sa postupne bude 

upravovať každé 2 roky, čiže 4 krát, nárast každé 2 roky bude o 0,0137. 

Takým istým spôsobom sa postupne bude upravovať aj sadzbu dane z bytov až do roku 2024.  

 

Prvýkrát sa takto upravovala sadzba dane zo stavieb a bytov na jeseň r. 2015, na zdaňovacie 

obdobie r. 2016. Takto upravená sadzba platila na roky 2016 a 2017. Z toho dôvodu treba 

schváliť zmenu VZN, ktorého predmetom bude zvýšenie sadzby dane zo stavieb  a sadzby 

dane z bytov (je rovnaká)  na ďalšie roky (2020 a 2021) vo výške 0,1141 €. 
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Poplatok za komunálne odpady navrhujeme zvýšiť z 0,04932 € za osobu a kalendárny 

deň pre fyzickú osobu na 0,06831 za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu z dôvodu 

zvýšenia celkových nákladov, ktoré so zberom, uskladnením a likvidáciou odpadov súvisia. 

Ročne predstavuje zvýšenie o 7,-  € ( zo sumy 18,- € na 25,- €). 

Odôvodnenie: 

Mení sa výška zákonného poplatku obce za skládkovanie, ktoré sa zvyšuje zo 7,- € na 11,- € 

v roku 2020 a v roku 2021 to bude až 15,- € za tonu uloženého odpadu. Od roku 2020 sa 

menia platby za zvoz tony komunálneho odpadu, ako aj za uloženie tony odpadu na skládke 

(32,-€/bez DPH/t). Cieľom predmetného zvýšenia je aspoň priblížiť výnos z poplatku 

v pomere k celkovým nákladom pri narábaní s odpadmi v obci, či sa jedná o komunálny 

odpad, biologicky rozložiteľný odpad, nebezpečný odpad a elektroodpad. 

 

Sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady navrhuje zvýšiť z pôvodných 0,015 € za kg   

na 0,0186 € za kg z dôvodu zvyšovania nákladov obce na manipuláciu a spracovanie 

DSO. 

 

Pre podnikateľské subjekty navrhujeme množstevný zber so sadzbou poplatku v €/l 

nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvencia zberu nádob bude už  len 1 x za 2 týždne. 

 

Odôvodnenie rozdielnej sadzby poplatku pri nádobách: 

V sadzbe poplatku sú odzrkadlené náklady na manipuláciu s nádobami, ktoré sú 

rozdielne podľa ich objemu. 

 

 

Objem zbernej 

nádoby v 

litroch 

Frekvencia 

vývozu 

Sadzba 

poplatku 

v €/l 

Poplatok 

v €/rok 

120 
1 x              

za 2 týždne 
0,027 84,24 

240 
1 x              

za 2 týždne 
0,021 131,04 

1 100 
1 x              

za 2 týždne 
0,019 543,40 


