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Doplnkom č. 1 sa mení VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov 
nasledovne:  
 
pôvodný text vo VZN  
 
5.6.2.3. Pre poplatníka podľa bodu 5.6.1.2. a)  sa poplatok   určí  ako súčin sadzby 
poplatku  a počtu kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých 
má alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo 
počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať. 
 
5.6.2.4. Pre poplatníkov podľa bodu 5.6.1.2. b) a c), ktorí nepožiadali o množstvový 
zber, sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní a 
ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov (§ 79 ods. 3 zákona  č. 582  
/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO). 
 
Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov je: 
 
a) súčet priemerného počtu zamestnancov a priemerného počtu hospitalizovaných 
alebo ubytovaných osôb (do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v 
meste trvalý alebo prechodný pobyt),  
 
b) súčet priemerného počtu zamestnancov, (do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, 
ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt) a priemerného počtu miest 
určených na reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, ak sa u tohto 
poplatníka nezapočítava do ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov 
priemerný počet podľa bodu a), 
 
c) súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúceho na určené obdobie 
neznížený o počet osôb, ktoré majú v meste aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, 
vynásobený koeficientom 1, ak ide o poplatníka, u ktorého sa do ukazovateľa dennej 
produkcie komunálnych odpadov nezapočítava priemerný počet podľa bodu a) ani 
podľa bodu b). 
 Koeficient stanovený mestom  je 1. 
 
sa nahrádza týmto textom 
 
5.6.2.3. Pre poplatníka podľa bodu 5.6.1.2. a)  sa poplatok   určí  ako súčin sadzby 
poplatku  a počtu kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých 
má alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo 
počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať, vynásobený 
koeficientom 1. 
 
5.6.2.4. Pre poplatníkov podľa bodu 5.6.1.2. b) a c), ktorí nepožiadali o množstvový 
zber, sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní a  
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ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov (§ 79 ods. 3 zákona  č. 582  
/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO). 
 
Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov je: 
 
a) súčet priemerného počtu zamestnancov a priemerného počtu hospitalizovaných 
alebo ubytovaných osôb (do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v 
meste trvalý alebo prechodný pobyt), vynásobený koeficientom 1 
 
b) súčet priemerného počtu zamestnancov (do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, 
ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt) a priemerného počtu miest 
určených na reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, vynásobený 
koeficientom 0,7, ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa dennej 
produkcie komunálnych odpadov priemerný počet podľa bodu a)  
 
c) súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúceho na určené obdobie 
neznížený o počet osôb, ktoré majú v meste aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, 
vynásobený koeficientom 1, ak ide o poplatníka, u ktorého sa do ukazovateľa dennej 
produkcie komunálnych odpadov nezapočítava priemerný počet podľa bodu a) ani 
podľa bodu b). 
 
pôvodný text vo VZN 
 
5.6.3.3. 
Primátor mesta môže okrem zníženia a oslobodenia od poplatku znížiť poplatok: 
c) v prevádzkach poskytujúcich kaviarenské alebo iné pohostinské služby, kde sa 
nepodáva strava, je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti úľavu na 
poplatku do výšky 20%. 
 
sa nahrádza týmto textom: 
 
5.6.3.3. 
Primátor mesta môže okrem zníženia a oslobodenia od poplatku znížiť poplatok: 
c) v prevádzkach poskytujúcich kaviarenské alebo iné pohostinské služby, kde sa 
nepodáva strava, je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti úľavu na 
poplatku do výšky 10%. 
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  DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 Doplnkom č. 1 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov sa vychádza 
v ústrety majiteľom prevádzok poskytujúcich reštauračné, kaviarenské a iné 
pohostinské služby a znižuje sa ich poplatková povinnosť zavedením koeficientu 0,7. 


