
Mesto Pezinok 
Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 9/2013 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Mestské zastupitefstvo v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) a ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, 
s poukazom na ustanovenia § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2 až 4, § 25, § 29, 

§ 33, § 36, § 40, § 43, § 47, § 51, § 55, § 59, § 78 ods. 3, § 82 ods. 1 a 2, § 83 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniaQh a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, v znení neskorších predpisov (d'alej len „zákon"), 
sa dňa 12. 11. 2013 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (d'alej len „VZN"). 

Článok I 
Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto : 

1. Mení sa § 12 ods. 2 VZN a nové znenie je nasledujúce 

(2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na skládku tuhého paliva a na umiestnenie 
vel'kokapacitného kontajnera je 0,50 €/m2  a deň. 
Od dane podra tohto odseku je oslobodené užívanie verejného priestranstva, ktorého 
celková doba nepresiahne ldeň'." 

2. V § 12 sa dopĺňa ods. 10 VZN, ktorého znenie je nasledujúce : 

(10) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva novinovými stánkami je 0,50 €/m2  a deň. 

3. V § 28 ods. 1 VZN sa za prvú vetu vkladá druhá veta nasledujúceho znenia : 

„Správca dane poplatok alebo jeho pomernú časf vráti poplatníkovi, ktorému zanikla povinnost 
platif poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti s doloženými 
potvrdeniami v súlade s týmto článkom najneskôr do 30 dní odo dňa, ked' tieto skutočnosti 
nastali. " 

4. Mení sa § 28 ods. 2 VZN a nové znenie je nasledujúce : 
(2) Pre zníženie alebo odpustenie poplatku podra ustanovenia § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov je poplatník povinný doložif hodnoverné doklady, ktoré 
jednoznačne preukážu, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiava alebo 



nezdržiaval na území Mesta. 

5. V § 28 VZN sa dopĺňajú ods. 3 až ods. 9, ktorých znenie je nasledujúce : 

(3) Poplatník k písomnej žiadosti priloží doklad, z ktorého musí byt' zrejmé od kedy a do kedy 
sa poplatník nezdržiava alebo nezdržiaval na území Mesta. 

(4) Akceptovatel'nými dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku 
sú : 
a/ potvrdenie zamestnávatefa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru na príslušný 

kalendárny rok 
b/ potvrdenie o vykonávanej činnosti v zahraničí 
c/ potvrdenie od zamestnávatera (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí, 
d/ potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí 
e/ doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí ( napr. úrad prihlasovania 

obyvatefstva, a pod.) 
f/ potvrdenie o dennom štúdiu mimo miesta trvalého pobytu vrátane dokladu o ubytovaní 
g/ potvrdenie o výkone väzby, 
h/ potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody 
i/ potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni, potvrdenie o umiestnení v zariadení 

sociálnych služieb s celodennou starostlivost'ou a dobe jeho trvania 
j/ potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho 

trvania 
k/ potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi aj 

na spoločne posudzované osoby 
1/ prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie 

zníženia alebo odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na zníženie alebo odpustenie 
poplatku zaniká. 

(5) Doklady nie je možné nahradit' čestným prehlásením poplatníka. 

(6) Poplatníkovi môže byt' poskytnutý iba jeden druh úl'avy. 

(7) Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný 
predkladat' žiadosf o zníženie alebo odpustenie poplatku v úradnom jazyku každoročne 
spolu s originálmi uvedených dokladov. Dátum vystavenia dokladu musí byt' zhodný 
so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie. 
Namiesto originálov dokladov možno predložit' aj kópiu originálu osvedčenú notárom, 
matričným úradom alebo povereným pracovníkom Mestského úradu Pezinok. 

(8) Mesto ustanovenie § 28 ods. 1 a 4 tohto VZN neuplatní, ak má poplatník alebo niektorý 
člen domácnosti, v ktorej poplatník žije, voči Mestu Pezinok ako správcovi daní 
a poplatku nedoplatky na miestnych daniach a poplatku. 

(9) Správca dane môže na základe žiadosti poplatníka v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 
599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
resp. tohto nariadenia vyrubený poplatok znížit' alebo odpustit' rozhodnutím. 



g Oliver Solga 
má or Mesta Pezinok 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a n a internetovej adrese Mesta v lehote 
uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Mestskom úrade 
v Pezinku. 

3. Toto VZN nadobudne účinnosť  dňom 1. januára 2014. 

Vyvesené dňa: 	ffr 1(,t9 

Pečiatka a podpis: 	7 
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