
Pripomienka pani starostky Ing. Ludmily Goldbergerovej  

 k Návrhu VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Pripomienku k návrhu VZN 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady,  podala pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová na základe Nariadenia vlády 

SR č. 330/2018 Z.z..   

 

V svojej pripomienke pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová  uvádza : 

Nariadenie vlády SR č.330/2018 Z.z. ustanovuje novú výšku sadzieb poplatkov za uloženie 

zmesového - čiže komunálneho  odpadu s účinnosťou od 01.01.2019, čo prináša  nové zvýšené finančné 

zaťaženie, ktoré majú obce a mestá zaplatiť za skládkovanie zmesového (komunálneho) odpadu. Toto 

Nariadenie vlády SR č.330/2018 Z.z. bolo vyhlásené dňa 28.11.2018, teda až po zverejnení Návrhu VZN 

č. 3/2018 (zverejnený na úradnej tabuli 26.11.2018).  

Nové finančné zaťaženie  závisí  od úrovne vytriedenia zmesového odpadu (viď tabuľka nižšie). Účelom 

tejto legislatívnej zmeny je motivovať obce a mestá k precíznejšiemu triedeniu odpadu,  preto  dochádza 

k výraznej  zmene finančného zaťaženia od 01.01.2019  ("Cieľom návrhu nového zákona nie je vyberať čo 

najviac peňazí od obcí na poplatkoch za skládkovanie, ani obce trestať. Cieľom je motivovať obce viac 

triediť," vysvetlil minister Sólymos s tým, že suma sa bude v nasledujúcich troch rokoch postupne zvyšovať. 

(zdroj webová stránka MŽP, tlačová správa  „Vláda schválila zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu“) 

K týmto legislatívnym zmenám  došlo  v dôsledku skutočnosti, že nízke poplatky nemotivujú ľudí 

triediť a recyklovať odpad, pričom zvýšené poplatky by ich práve mali motivovať byť dôslednejší  v triedení 

odpadu, ktorý sami občania produkujú. Nakoľko sa sadzba za skládkovanie bude kontinuálne zvyšovať, je 

potrebné zaistiť vyššiu osvetu verejnosti ohľadom separovania a spoločenskej zodpovednosti každého 

jedinca za výšku poplatku za komunálny odpad pre všetkých spoluobčanov.  

Poplatky za komunálne  odpady nie je možné platiť z rozpočtu obce a preto je nevyhnutné 

v súlade so záujmami efektívneho hospodárenia obce predísť schodku rozpočtu a tieto legislatívne 

zmeny platné od 01.01.2019 preniesť do návrhu  VZN č. 3/2018 (podľa Zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch 

podľa § 81 odsek 12 musia obce pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad vychádzať zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom) 

Prepočítaním výšky  miestneho poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola 

poverená Ing. Darina Balková, ktorá sa v predchádzajúcom volebnom období  zaoberala v komisii životného 

prostredia riešením odpadového hospodárstva v obci. 

 

Súčasná sadza za uloženia zmesového komunálneho odpadu je na úrovni cca. 4,8 Eur/tonu. Podľa 

prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 je potrebné očakávať zvýšenie na cca. 7- 10 euro / tonu. 

Súčasne bolo spoločnosťou Marius Pedersen oznámené zvýšenie poplatku za manipuláciu a zvoz 

o 3 %. 

 

  



 

Prepočítanie miestneho poplatku za komunálne odpady 

 

Pri prepočítaní miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, som  zohľadnila najmä 

nasledujúce skutočnosti, ktoré majú zásadný vplyv na určenie  výšky poplatku za komunálne odpady: 

a.) V Nariadení  vlády č. 330/2018 Z.z., ktoré má účinnosť od 01.01.2019  je uvedená cena  za 

skládkovanie  zmesového odpadu 8,-Eur/1 tona,  pri vytriedení komunálneho odpadu pod  40%. 

Súčasný poplatok za komunálne odpady bol stanovený  a vypočítaný  s cenou za skládkovanie 

zmesového (komunálneho) odpadu  4,8 Eur/1 tonu.  Nárast tejto ceny od 01.01.2019  predstavuje jej 

zvýšenie  až o 66,7%. 

b.) Spoločnosť Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje manipuláciu  a vývoz odpadu v obci  oznámila ,  

zvýšenie  cien o 3% od 01.01.2019 

Na základe týchto skutočností  miestny poplatok za komunálne odpady v súlade s § 81 ods.2 zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady za zberné nádoby sa od 01.01.2019  stanovuje nasledovne: 

 

Nádoba na ZOK Sadzba za 1 liter 26 x vývoz 

Záhrad. osada sáčok 60 l  0,0215 € 33,54 € 

120 l  0,0215 € 67,08 € 

240 l  0,0215 € 134,16 € 

  1 100 l 0,0215 € 614,90 € 

   

Nádoba na BRO  Sadzba za 1 liter 19 x vývoz 

240 l 0,012 € 54,72 € 

 

 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem zmeniť pôvodné znenie §24 a nahradiť ho 

novým nasledujúcim znením:  

Nové znenie §24 

 § 24   
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie  poplatku a platenie poplatku 

 

(1.) Miestny poplatok za komunálne odpady v súlade s § 81 ods.2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za zberné nádoby: 

Nádoba na ZOK Sadzba za 1 liter 26 x vývoz 

Záhrad. osada sáčok 60 l  0,0215 € 33,54 € 

120 l  0,0215 € 67,08 € 

240 l  0,0215 € 134,16 € 

  1 100 l 0,0215 € 614,90 € 

   

Nádoba na BRO  Sadzba za 1 liter 19 x vývoz 

240 l 0,012 € 54,72 € 

 

Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný 

do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok je možné uhradiť poštovou 

poukážkou, bezhotovostným prevodom na  účet obce vedený v PRIMA banka, a.s., číslo účtu 

1809278001/5600, IBAN SK29 5600 0000 0018 0927 8001 alebo hotovostnou platbou priamo do pokladne 

obecného úradu.  



Po uhradení poplatku je poplatník povinný si prevziať príslušnú nálepku na komunálny odpad na 

obecnom úrade.    

2.) Poplatok v záhradkárskej osade je stanovený nasledovne:  

a) Poplatníci v záhradkárskej osade bez trvalého pobytu v obci Hamuliakovo:  

- 60 l sáčok pre ZKO x 0,0215 €/ 1 liter x 26 počet vývozov, a súčasne  

- množstvový zber (BRO) s určenou sadzbou 0,012 Eur /1 liter alebo 1 dm3, pri frekvencii vývozu 

BRO  v zimnom období  1x mesačne (november, december, január, február, marec) a v letnom 

období (apríl máj, jún, júl august, september, október)  2x mesačne  ( 19 vývozov za rok) pri použití 

zberných nádob o obsahu  240 litrov. Tento poplatok za BRO platia všetci tí, ktorí nemajú 

uzatvorenú s obcou písomnú  „Dohodu  o domácom kompostovaní“. 

b) Poplatníci v záhradkárskej osade s trvalým pobytom:  

- množstvový zber ZKO s určenou sadzbou 0,0215 Eur /1 liter alebo 1 dm3, pri frekvencii vývozu 1x 

za dva týždne ( 26 vývozov za rok) pri použití zberných nádob o obsahu 120 litrov a 240 litrov, a 

súčasne 

- množstvový zber (BRO) s určenou sadzbou 0,012 Eur /1 liter alebo 1 dm3, pri frekvencii vývozu 

BRO  v zimnom období  1x mesačne (november, december, január, február, marec) a v letnom 

období (apríl máj, jún, júl august, september, október)  2x mesačne  (19 vývozov za rok) pri použití 

zberných nádob o obsahu  240 litrov. Tento poplatok  za BRO platia všetci tí, ktorí nemajú 

uzatvorenú  s obcou písomnú  „Dohodu  o domácom kompostovaní“. 

3.) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu 

zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali. 

 

Odôvodnenie:  Výška  miestneho poplatku za komunálny odpad  sa od 01.01.2019 stanovila v súlade 

s Nariadením vlády SR č. 330/2018 Z.z. a v súlade so zvýšením ceny za vývoz a manipuláciu s odpadom   

od spoločnosti Márius Pedersen.  


