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K bodu č. 15 VZN 09/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 
Dôvodovú správu spracoval: Ing. Eva Výbohová, referent pre miestne dane a poplatky 

Materiál predkladá na MsZ:  Ing. Eva Výbohová,  

 

Dôvodová správa 

 

V zmysle zákona  č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §81 ods.12 obec 

pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom, vrátane nákladov uvedených v odseku 10.  

 

V odseku 10 ja uvedené: 
Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, 

ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje 
rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných 

zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady 

presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods.8, hradí obec z miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu. 
 

Vyžiadali sme si od zberovej spoločnosti MARIUS PEDERSEN – Zvolen, výpočet predpokladaných  

nákladov na zber, prepravu, zneškodnenie a uskladnenie odpadov na rok 2023. 
 

Nedostali sme presné vyčíslenie nákladov, pretože to nám bude predložené až v dodatku ku zmluve 

o poskytovaní služieb začiatkom roku 2023. Aj oni to len teraz prehodnocujú a vyhodnocujú. Máme len 
odporúčanie zvýšiť naše náklady na činnosti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom  z roku 2022 o 30%. 

Dôvodom zvýšenia poplatku je teda pokrytie zvýšených nákladov na zber, prepravu a zneškodnenie 

odpadu, ktoré nás čakajú v roku 2023. 
Ak by sa poplatok dostatočne nenavýšil nepostačovali by nám financie z vybratých poplatkov na 

pokrytie týchto nákladov a museli by sa financovať z iných zdrojov. 

 
Mesto nesmie financie z poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použiť na iné účely 

len na náklady uvedené v§81 ods. 12 zákona o odpadoch. 

Vybratý poplatok sa má rovnať vynaloženým nákladom.  

V prípade, žeby došlo k zníženiu inflácie, ceny sa vrátia na pôvodnú úroveň pred vojnovým konfliktom, 
mesto plánuje jednak znížiť poplatok a tiež realizovať odvoz veľkoobjemového odpadu občanov 

v stanovený deň  

 

Návrh nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta spolu s prílohou č. 1 dňa  24.11.2022 

 

V termíne stanovenom na pripomienkovanie (od 24.11.2022 do 04.12.2022) bolo doručených ku návrhu 
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady päť pripomienok. Z toho 

bola jedna akceptovaná a štyri neakceptované v zmysle §6 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 
Tieto pripomienky boli predložené a vyhodnotené a na neformálnom zasadnutí poslancov dňa 

06.12.2022. 
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V novom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

sú navrhované ustanovenia:  

- bez vplyvu na zvýšenie platieb od občanov, FO – podnikateľov a PO  

- S vplyvom na zvýšenie platieb od občanov, FO – podnikateľov a PO  

 

Ustanovenia s vplyvom na zvýšenie platieb od občanov, FO – podnikateľov a PO 
 

1. Mesto poplatok zníži o 25% občanom, ktorí dovŕšili vek 70 rokov. 

 

V prílohe č. 1 sa navrhuje zvýšené sadzby pre paušálny poplatok o 25% a pre množstvový 

zber o 20% nasledovne: 

 

Príloha č. 1 

Sadzba poplatku: 

a) pre poplatníka uvedeného v článku 2 ods. 2, písm. a), ktorý má v meste Sliač  trvalý alebo 

prechodný pobyt  0,104 €  za osobu a kalendárny deň, 
b) pre poplatníka uvedeného v článku 2 ods.2. písm. a), ktorý má v meste Sliač trvalý alebo 

prechodný pobyt na nedostupných miestach. Nedostupným miestom sa pre účely tohto 

nariadenia považujú nehnuteľnosti, ktoré sú vzdialené od prístupových komunikácií a nie je 
možné odtiaľ zvážať odpad zo zberných nádob a nehnuteľnosti na uliciach, ktoré sú 

neprístupné v zimnom období (ulica M. Nešpora, ulica Poľovnícka) 0,077 €  za osobu 

a kalendárny deň, 
c) pre poplatníka uvedeného v článku 2 ods. 2. písm. a), ktorý nemá v meste trvalý alebo 

prechodný pobyt a ktorý je  na území  obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť obce 

0,104 €  za osobu a kalendárny deň, 

d) pre poplatníka uvedeného v článku 2 ods. 2. písm. a), ktorý nemá v meste trvalý alebo 
prechodný pobyt a ktorý je  na území  obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

v extraviláne obce  - chatové oblasti  0,104 €  za osobu a kalendárny deň (od 01.05. do 31.10. 

kalendárneho roka), pričom budú pre nich na dostupných miestach pre zvoz zriadené zberné 
miesta na zmesový komunálny odpad. 

 

pre poplatníka uvedeného v článku 2 ods. 2. písm. b) a c), v súlade s ust. § 78 ods.4 zákona č. 

582/2004 Z. z. nasledovne: 

                    v prípade zbernej nádoby s objemom 110 litrov    

      

počet vývozov 1 1 2  1 

počet týždňov 1 2 1  4 

sadzba za 1 liter odpadu v € 0,0320 0,0320 0,0320  0,0320 

      

 v prípade zbernej nádoby s objemom 240 litrov 

      

počet vývozov 1 1 2  1 

počet týždňov 1 2 1  4 

sadzba za 1 liter odpadu v € 0,0294 0,0294 0,0294  0,0294 
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e) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,100 € za      

kilogram,        

f) hodnota koeficientu pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie odpadov je 1. 
 

 

Návrh uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

s ch v a ľ u j e  

 

VZN 09/2022 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 v prípade zbernej nádoby s objemom 1100 litrov 

      

počet vývozov 1 1 2  1 

počet týždňov 1 2 1  4 

sadzba za 1 liter odpadu v € 0,0192 0,0192 0,0192  0,0192 


