
M e s t o   P e z i n o k 

Všeobecne záväzné nariadenie 

 č. 9/2018 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015, VZN č. 8/2016  o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Mestské zastupiteľstvo 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 daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), 

sa dňa 10. 12. 2018 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“). 

Článok I 
Predmet úpravy 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  č. 15/2015, všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016  o miestnych 

daniach  a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa 

takto :    

1. V § 16 Oslobodenie od dane

„Od platenia dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené : 

1. verejné, kultúrne a športové podujatia organizované a spoluorganizované Mestom bez vstupného

alebo tie, pri ktorých je celý výťažok zo vstupného poukázaný na charitatívne a verejnoprospešné 

účely,     

2. propagácie podujatí alebo vykonávanie činností pre potreby mesta, ak toto VZN nestanoví inak.“

2. V § 17 Sadzba dane

„Sadzba dane je 1,00 € za lôžko a prenocovanie.“ 

3. V § 19 Oznamovacia povinnosť a splatnosť dane

„(1) Platiteľ  dane – prevádzkovateľ zariadenia  je povinný oznámiť písomne správcovi  dane  vznik     

a zánik činnosti zariadenia najneskôr do 30 dní na tlačive  uvedenom v prílohe č. 1.  

(2) Platiteľ  dane  je  povinný  v  lehote  do 15. dňa  po  ukončení  kalendárneho  štvrťroka predložiť  

písomný  výkaz  vybratej  dane  na tlačive uvedenom v prílohe č. 2. Oznámenie musí okrem výkazu 

vybratej dane  obsahovať aj identifikačné údaje platiteľa dane, t.j. meno, priezvisko, adresu trvalého 

pobytu,  adresu  prechodného  pobytu,  ak  je  prevádzkovateľom  zariadenia  fyzická  osoba;  názov 



alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho 

zástupcu právnickej osoby, ak je prevádzkovateľom zariadenia právnická osoba alebo podnikateľ.“   

    Doterajšie odseky 1, 2 a 3 sa označujú ako odseky 2, 3 a 4. 

4. V § 27 ods. 1 písm. b) sa tabuľka nahrádza novou tabuľkou :

NETRIEDENÝ 

ODPAD 

počet vývozov 

240 L nádoby 1 100 L kontajnery 

s prenájmom nádoby bez prenájmu 

kontajnera 

s prenájmom 

kontajnera 

104 0,0179 €/liter 

0,0136 €/liter 

0,0143 €/liter 

52 0,0186 €/liter 0,0146 €/liter 

26 0,0193 €/liter 0,0159 €/liter 

12 0,0236 €/liter 0,0139 €/liter 0,0193 €/liter 

1 x 0,0149 €/liter 0,0163 €/liter 

NETRIEDENÝ 

ODPAD 

počet vývozov 

veľkokapacitné kontajnery - s prenájmom 

objem 5 m
3
 objem 7 m

3
 

1 
vývoz z Mesta vývoz z RO vývoz z Mesta vývoz z RO 

0,0252 €/liter 0,0289 €/liter 0,0242 €/liter 0,0269 €/liter 

Bioodpad – vytriedený 

z komunálneho odpadu 
0,0033 €/liter 

5. V § 27 sa za ods. 2 vkladajú  nové odseky  3, 4 a 5, ktoré znejú :

     „(3) Odberateľ drobného stavebného odpadu (ďalej len DSO)  zabezpečuje odváženie množstva  

     odovzdaného drobného stavebného odpadu, vystavenie vážneho lístku ako podkladu pre určenie 

     poplatku. Poplatok sa určuje ako súčin zistenej hmotnosti odpadu a stanovenej sadzby. 

     (4) Náležitosti  oznámenia  o vzniku  poplatkovej  povinnosti  k  miestnemu  poplatku  za drobné 

     stavebné odpady sú uvedené v prílohe č. 3 tohto nariadenia. 

     (5) Náležitosti vážneho lístku sú uvedené v prílohe č. 4 tohto nariadenia.“ 

    Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 6, 7 a 8. 

6. Prílohy č. 1, 2, 3 a 4 vrátane nadpisov znejú :



Článok II 

Záverečné ustanovenia 

1. Návrh   tohto  VZN  bol   zverejnený   na   úradnej   tabuli   a   na  internetovej   adrese   Mesta

Pezinok  www.pezinok.sk,   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 2019.

 primátor Mesta Pezinok 

http://www.pezinok.sk/


Príloha č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 15/2015 v znp. 

O H L Á S E N I E 

vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia 

VZNIK / ZÁNIK* činnosti ubytovacieho zariadenia 

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa 

podľa obchodného alebo živnostenského registra 

Adresa – ulica, číslo, PSČ 

IČO 

DIČ 

Banka, v ktorej je vedený účet prevádzkovateľa 

Číslo účtu IBAN 

Názov ubytovacieho zariadenia 

Kategória ubytovacieho zariadenia 

Adresa – ulica, číslo, PSČ 

Dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia 

Dátum ukončenia činnosti ubytovacieho 

zariadenia 

Ubytovacia kapacita – počet lôžok 

Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby 

Číslo telefónu pevná linka 

Číslo telefónu mobil 

E-mailová adresa 

Propagácia zariadenia na internetovom portáli 

(názov portálu) 

*Nehodiace sa preškrtnite

Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné. 

V Pezinku, ........................................................ ............................................................ 

podpis zodpovednej osoby 

a pečiatka  



   Príloha č. 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 15/2015 v znp. 

 Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

     IČO: 00 305 022 

     č. účtu: 6602006001/5600 

IBAN: SK02 5600 0000 0066 0200 6001 

VÝKAZ  K  DANI  ZA  UBYTOVANIE 
VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. 

Prevádzkovateľ zariadenia : 

 Fyzická osoba     

 Fyzická osoba podnikateľ 

 Právnická osoba  

Obchodné meno, adresa 

štatutárny zástupca 

meno, priezvisko, dátum nar. 

adresa 

názov prevádzky 

adresa prevádzky 

IČO: 

telefón: 

obdobie:     január-marec             júl-september 

  apríl-jún    október-december 

počet ubytovaných ......................................... 

počet prenocovaní   .......................................... 

sadzba           1,00 €/lôžko/prenocovanie 

daň spolu     .....................................eur 

Daň je splatná bez vyrubenia do 15. dňa po ukončení kalendárneho štvrťroka, variabilným symbolom je IČO 

platiteľa. 

Platiteľ dane je povinný Mestu Pezinok v lehote do 15. dňa po ukončení kalendárneho štvrťroka predložiť 

výkaz vybratej dane. 

Príloha: kópie mesačných pások elektronickej registračnej pokladnice za sledované obdobie (zákon č. 

289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znp.) 

v Pezinku, dňa .............................. 

_____________________________ 

     podpis, pečiatka 



Príloha č. 3 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 15/2015 v z.n.p. 

Mesto Pezinok FO 
Mestský úrad 

Radničné námestie 7 

902 14 Pezinok 

Evidenčné číslo zapojenia: .............................. 

 (vypĺňa správca poplatku) 

OZNÁMENIE VZNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI K MIESTNEMU POPLATKU ZA 

DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

(ďalej len DSO) 

podľa zákona č. 582/2004 Z.Z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

A.  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  POPLATNÍKA : 

Meno a priezvisko : ....................................................................................... Titul: .............................. 

Dátum narodenia : ................................................................................................................................. 

Adresa trvalého pobytu : ....................................................................................................................... 

Telefón*: ..................................  E-mailová adresa*: ............................................................................ 

B.  ÚDAJE  O  ODBERATEĽOVI  DSO : 

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

C.  SPÔSOB  PLATBY  POPLATKU : 

Poplatok  za  DSO  podľa  vážneho  lístku  Vám bude  vyrubený  Mestom Pezinok  rozhodnutím,

ktoré Vám bude zaslané na Vami uvedenú adresu.  

D.  POVINNÁ PRÍLOHA  oznámenia  -  vážny  lístok  vystavený  odberateľom DSO pri odovzdaní 

      drobného stavebného odpadu. 

* Vyhlásenie :

Súhlasím so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách 

v informačnom systéme prevádzkovateľa : Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, 

IČO: 00305022, pre vyššie uvedené účely. Právnym základom spracúvania osobných údajov je 



osobitný zákon a súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 

ustanovená v registratúrnom poriadku Mesta Pezinok. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou 

požiadavkou. Beriem na vedomie a som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á 

písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od Mesta Pezinok prístup 

k osobným údajom týkajúcich sa mojej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na 

vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve 

namietať spracúvania osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a o práve 

podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. 

Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/a sú 

pravdivé.  

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov pre mesto Pezinok: 

gdpr@msupezinok.sk, tel. 033/6901 212.  

Prehlasujem, že všetky údaje sú správne a úplné. 

Dátum oznámenia:  ............................... 

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

      podpis poplatníka 

mailto:gdpr@msupezinok.sk


Príloha č. 4 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 15/2015 v z.n.p. 

V á ž n y  l í s t o k




