
                                                                                                                                                                                                                                 

Mesto Nemšová  

 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
dňa 15. decembra 2020 

 

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nemšová č. ......../2020 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území mesta Nemšová, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2014 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

mesta Nemšová v znení VZN č. 11/2015 a VZN č. 2/2016 

 

Spracoval: Ing. Darina Ďurčová – odborný referent oddelenia F a SMM  

Predkladá: Ing. Rudolf Kúkel, PhD. – prednosta úradu   

Materiál obsahuje:  Dôvodovú správu 

Návrh  VZN č. ........../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

                                     

Počet výtlačkov:       20 

Rozdeľovník:         členovia MsZ – 13 x  

                                   primátor mesta 

                                    prednosta MsÚ 

                       MsÚ - hlavná kontrolórka 

                       MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 

                       MsÚ - odd. výstavby  

                       MsÚ - odd. finančné a správy majetku mesta 

                       VPS - vedúci VPS, m. p. o. 
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a)  Návrh VZN bol prerokovaný na  zasadnutí komisie finančnej a správy mestského majetku 

dňa ..................2020. Stanovisko komisie predloží predseda komisie na rokovanie MsZ.  

 

 

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote  pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli 

a na webovej stránke mesta. Prípadné pripomienky k návrhu VZN budú predložené na 

rokovanie MsZ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

      Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

A) S c h v a ľ u j e  

 

      VZN č. ........./2020 mesta Nemšová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Nemšová, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2014 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová v znení 

VZN č. 11/2015 a VZN č. 2/2016 

 

 



Dôvodová správa k zmene VZN 

 
V predloženom návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2021 sú zapracované zmeny sadzieb za komunálny odpad. Zmeny 

sadzieb sú  výsledkom novo prijatých zákonov, pričom boli, okrem iného, štátom upravené 

poplatky za skládkovanie odpadu. Tieto náklady na odpadové hospodárstvo prevyšujú príjmy 

z poplatkov za komunálny odpad. Vzhľadom na to, že od roku 2011 sa poplatok za vývoz 

nemenil, navrhujeme jeho zvýšenie, nakoľko štát tlačí samosprávy do zefektívnenia zberu 

odpadov, predovšetkým opatreniami týkajúcimi sa zvyšovania podielu separácie.  

Dôvodom zvýšenia poplatkov je: Podľa zákona poplatníci majú znášať, resp. uhradiť 

všetky zákonom určené náklady na nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta. Mesto 

nesmie doplácať na nakladanie s týmto odpadom z iných príjmov mesta ako z vybraného 

poplatku za komunálny odpad. V opačnom prípade sa porušuje zákon o rozpočtových 

pravidlách, nakoľko obec nesmie uhrádzať za občana náklady na nakladanie s komunálnym 

odpadom z iných príjmov ako z vybraného poplatku. Takéto konanie mesta je označované ako 

nehospodárene nakladanie s verejnými financiami (v rozpore so zákonom č. 583/2004 Z. z.). 

Návrh VZN ponecháva možnosť zníženia, odpustenia, či vrátenia tohto poplatku za 

presne stanovených podmienok. Nárast poplatku v budúcnosti môže zmierniť lepšie triedenie 

komunálneho odpadu občanmi mesta, právnickými osobami a podnikateľskými subjektami. 

Slovensko sa v rámci Európskej únie zaviazalo, že do roku 2020 bude separovať 50 

percent odpadu. Aby sa Slovensko k tomuto cieľu aspoň priblížilo, prijalo legislatívne 

opatrenia, ktoré majú pomôcť tento cieľ naplniť. Jedným z nich je aj razantné zvyšovanie 

zákonných poplatkov za uloženie komunálneho odpadu na skládku podľa pravidla, čím nižšie 

percento separácie, tým vyššie poplatky. Zvyšovanie poplatkov má ľudí a obce motivovať 

k tomu, aby čo najviac odpadu vyseparovali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpočet poplatku za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný 

odpad (DSO) pre rok 2021 

 

Výpočet poplatku za KO a DSO na rok 2021 bol vypočítaný podľa nákladov  

z predchádzajúceho „uzavretého“ obdobia roku 2019 a predpokladaných 

nákladov pre rok 2021.  

Na základe oznámenia zberovej spoločnosti Marius Pedersen pre rok 2021 

bolo pri tvorbe poplatku za zneškodnenie zmesového KO a objemného odpadu 

na skládku počítané aj so zvýšením ceny poplatku za zneškodnenie 1 tony 

týchto odpadov na skládke a tohtoročným zvýšením zákonného poplatku. 

Zákonný poplatok - sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) 

a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov sú nasledujúce: 

 

Položka 

Úroveň 

vytriedenia 

komunálneho 

odpadu x [%] 

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019 2020 
2021 

a nasl. roky 

1 x < 10 17 26 33 

2 10 < x <= 20 12 24 30 

3 20 < x <= 30 10 22 27 

4 30 < x <= 40 8 13 22 

5 40 < x <= 50 7 12 18 

6 50 < x <= 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 

V roku 2020 zmena:  zákonný poplatok zo 7 €/t (za rok 2019) na cenu 15 €/t v roku 

2021 -  jedná sa o navýšenie o 114,29%  - cena zo 7 €/t na 11€/t v roku 2020 nebola 

zohľadnená a mesto doplácalo túto zmenu z rozpočtu mesta. 

Za rok 2019 bola miera vytriedenia: 50,73%. 

 

 

 
 

Cena určená zberovou spoločnosťou Marius Pedersen za zneškodňovanie odpadu 

skládkovaním sa zvýši o 2,40 € za tonu odpadu zo 45,17 €/t na 47,57 €/t, čo predstavuje 

nárast cca. o 5,31% 

       

        

Do poplatkov boli v zmysle zákona započítané ďalšie náklady spojené so zavedením zberu 

biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, pričom 

zohľadňujú aj prevádzku zberného dvora, nákup a údržbu zberných nádob. 

Mesto je povinné podľa platnej legislatívy všetky náklady za nakladanie s KO hradiť len  

z vybraného poplatku za ich likvidáciu. Občania si platia službu za odvoz a likvidáciu KO, 

pričom si mesto z týchto poplatkov nesmie ponechať žiadne finančné 

prostriedky.   Celková predpokladaná suma ročných nákladov bola rozdelená do poplatku 



medzi jednotlivých obyvateľov a podnikateľov. Náklady za odvoz a likvidáciu vytriedeného 

odpadu (plasty, sklo, papier, kovové obaly a iné) sa do poplatkov nezarátava. 

V roku 2019 dosiahli náklady spojené s KO sumu 151 009,48 €, pričom celková výška 

poplatkov bola iba 124 564,23 €. Uvedený rozdiel v neprospech mesta bol zapríčinený 

nereflektovaním výšky poplatku za zber a likvidáciu komunálneho odpadu na reálne ceny 

upravené v predchádzajúcom období (v roku 2019 a 2020 sa poplatok nezvyšoval). V roku 

2021 po zmenách sadzby za uloženie odpadu a sadzby za zneškodnenie odpadu budú 

predpokladané celkové náklady 164 003,97 €/rok (za predpokladu, že si zachováme 

mieru vytriedenia odpadu na úrovni  od 50 % do 60 %). Celková predpokladaná suma 

ročných nákladov je rozdelená do poplatkov medzi jednotlivých obyvateľov a podnikateľov.  

Pri predpokladanom počte obyvateľov (údaj 2020) 6414, bude ročný poplatok na jedného 

obyvateľa predstavovať v roku 2021 sumu 19,71 €/rok, čo predstavuje 0,054 € na deň. Rozdiel 

oproti predošlému obdobiu je 0,014 €/deň na osobu. Následne sa menia aj poplatky za 

množstevný zber cca o 14,75 %. 

 


