
 
 

Obec Močenok 

 

 

 

 

 

 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 04/2022 

 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN OBCE MOČENOK Č. 05/2021  

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 
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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 14. 12. 2022 uznieslo na tomto  

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 04/2022 

 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN OBCE MOČENOK Č. 05/2021  

O MIESTNYCH DANIACH  

A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mení a dopĺňa takto: 

 

1.) V Druhej časti VZN v § 5 Sadzba dane sa dopĺňa odsek č. 3, ktorý znie: 

 

3. Správca dane určuje v katastrálnom území obce Močenok koeficient ročnej sadzby dane  

zo stavieb pre jednotlivé druhy stavieb uvedené v § 10 ods. 1 zákona č.582/2004 Z. z. ( to sú 

stavby uvedené v § 5 ods. 1 VZN č. 05/2021) ak sú stavbami podľa § 12 ods. 8 zákona 

č.582/2004 Z. z. (neudržiavané stavby) vo výške 10.“ 

 

2.) V Druhej časti VZN v § 8 Oslobodenie od dane a zníženie dane sa mení odsek č. 2 

nasledovne: 

 

2. Obec Močenok ustanovuje oslobodenie od dane zo stavieb na stavby slúžiace školám, 

školským zariadeniam, na stavby slúžiace na poskytovanie sociálnych služieb, zdravotníckym 

zariadeniam, na stavby a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport a stavby  

vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia  

na vzdelávanie, vedecko-výskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov.  

3.) V Ôsmej časti VZN v § 23 Sadzba poplatku sa mení text v odseku č. 1 v písmene a),  b) 

a d) nasledovne. 

1. Obec Močenok ustanovuje sadzbu poplatku : 

a) za komunálne odpady vo výške 0,0822 € 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 
0,033 102,96 

240 
1 x              

za 2 týždne 
0,025 156,00 

1 100 
1 x              

za 2 týždne 
0,023 657,80 

 

d) za drobné stavebné odpady vo výške 0,0223 € 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“). 

Ostatné ustanovenia VZN Obce Močenok č. 05/2021  zostávajú nezmenené. 

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 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 14. 12. 2022 a schválilo ho uznesením č. 6.1 – I./OZ/2022. 

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

a účinnosť 01. 01. 2023. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN 

prístupné na Obecnom úrade v Močenku. 

 

http://www.mocenok.sk/

