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NÁVRH 

 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. xx/2020, 

 

KTORÝM SA MENÍ VZN Č. 10/2019,  KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN  

Č. 05/2017 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. 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:     22. 10. 2020 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:    22. 10. 2020 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:     22. 10. 2020 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:    22. 10. 2020 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:    27. 10. 2020 

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 xx. xx. 2020 uznieslo na tomto  

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. xx/2020, 

 

KTORÝM SA MENÍ VZN Č. 10/2019, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN  

Č. 05/2017 O MIESTNYCH DANIACH  

A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019, ktorý sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2017  

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

(ďalej len „VZN“) sa mení takto: 

ÔSMA ČASŤ 

POPLATOK  

1.)   §23 sadzba poplatku sa text v ods. 1 písm. a)  mení nasledovne: 

1. Obec Močenok ustanovuje sadzbu poplatku : 

a) za komunálne odpady vo výške 0,06850 € 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“), 
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DESIATA  ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Močenok 

(www.mocenok.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 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  xx. xx.  2020 a schválilo ho uznesením č. ................................... . 

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

a účinnosť 01. 01. 2021. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN 

prístupné na Obecnom úrade v Močenku. 

 

 

V Močenku xx. xx. xxxx. 

 

 

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

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta Obce Močenok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mocenok.sk/


4 

 

Dôvodová správa: 

 

V § 23 Sadzba poplatku v ods. 1 písm. a) navrhujeme upraviť sadzbu poplatku  

na 0,06850 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu z dôvodu, že pri VZN Obce 

Močenok č. 10/2019 sa výška poplatku 0,06831 € (t.j. 25,- €) prepočítala na prestupný rok, t. j. 

366 dní a preto navrhujeme upraviť výšku poplatku prepočítanú na 365 dní, pričom výsledná 

suma stále zostane 25,- €.  

 

Vzhľadom na mimoriadnu udalosť spojenú so šírením koronavírusu a neustáleho nárastu 

infikovaných občanov na Slovensku si Obec Močenok v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 

369/1990. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatňuje kratšiu lehotu 

zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli a webovom sídle obce. 

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu je predpoklad, že tento rok Obecné 

zastupiteľstvo v Močenku (okrem plánovaného zasadnutia OcZ dňa 28.10.2020) už nebude 

zasadať, nakoľko nebude možné zabezpečiť, aby bol na rokovaní obecného zastupiteľstva 

dostatoční počet poslancov, aby bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné.  

 

V priebehu roka 2021 nie je zo zákona možné meniť sadzby daní a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, a preto je potrebné zmenu všeobecne záväzného nariadenia 

schváliť v roku 2020. 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia odporúčame prerokovať na plánovanom V. zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 28.10.2020. 
 


