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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
dňa 15. decembra 2022 

 

 

K bodu: Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ......../2022, o doplnení 

a zmene všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 

v znení VZN č. 11/2015, VZN č. 2/2016 a VZN 5/2020, (ďalej len VZN 6/2014):   

 
 

Spracoval: Ing. Rudolf KÚKEL, PhD., prednosta MsÚ 

Predkladá:  Ing. Rudolf KÚKEL, PhD., prednosta MsÚ 

Materiál obsahuje:  Dôvodovú správu, Návrh VZN  

Počet výtlačkov:  21 

Rozdeľovník:     členovia MsZ – 13 x  

                      primátor mesta 

                          prednosta 

          MsÚ – hlavná kontrolórka  

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

         MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta 

           MsÚ – oddelenie výstavby 

    MsÚ – Zápisnica - Manažér pre zabezpečenie rokovaní MZ, pre spis 

 
 

Prerokované :  

a)  Návrh VZN bol prerokovaný na  zasadnutí komisie finančnej a správy mestského majetku 

dňa 6. 12. 2022.  

 

 

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.  

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

 

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  

 

          Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ......../2022, o doplnení a zmene 

všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová v znení VZN č. 11/2015, VZN 

č. 2/2016 a VZN 5/2020. 

 



 

 

Dôvodová správa k zmene VZN 

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

stavebné odpady na rok 2023 sú zapracované zmeny sadzieb za komunálny odpad. Zmeny 

sadzieb vychádzajú z platných zákonov a štátom upravené poplatky za skládkovanie odpadu. 

Tieto náklady na odpadové hospodárstvo v roku 2022 prevyšujú príjmy z poplatkov za 

komunálny odpad. Vzhľadom na to, že od roku 2020 sa poplatok za komunálny odpad a DSO 

nemenil, navrhujeme jeho zvýšenie. 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. 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. 

Náklady 2021 2022 

Zvoz a odvoz odpadu 204 628,71 208 000,00 

vývoz odpadu 189743,57 192000,00 

PríspevokVPS-odpady 14000,00 14000,00 

ost. Činnosti separovanie 885,14 2000,00 

Zneškodňovanie odpadu 120 037,16 123 000,00 

Nakladanie s odpadmi 98693,32 110000,00 

Nákup nádob 20861,08 12000,00 

Úprava divokých skládok 482,76 1000,00 

 324 665,87 331 000,00 
   

Výnosy „druhotne suroviny“ 2021 2022 

odpad 68 127,09 70 000,00 
   

Príjem za KO a DSO  
NEMŠOVÁ 154552,20 Odhad 150 000,00 

  2021 2022 

PO  cca 23% 35 564,01 34 500,00 

FO  cca 77% 118,988,19 115 500,00 

   

počet obyvateľov 6317 
(+cca 400 obyvateľov ma úľavu) poplatok na obyvateľa (na rok 2023) 

 výpočet podľa 21 výpočet podľa 22 

 31,27 €/rok 31,81 €/rok 
 

 



Výpočet poplatku za komunálny odpad (KO)  

a drobný stavebný odpad (DSO) pre rok 2023 
Výpočet poplatku za KO a DSO na rok 2023 bol vypočítaný podľa nákladov  

z predchádzajúceho „uzavretého“ obdobia roku 2021 a predpokladaných 

nákladov pre rok 2022. 

Na základe oznámenia zberovej spoločnosti Marius Pedersen pre rok 2022 

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. 

Zákonný poplatok - sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) 
a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov ostáva 11€ / tonu 

Cena určená zberovou spoločnosťou Marius Pedersen za zneškodňovanie odpadu 
skládkovaním za tonu odpadu je 47,57 €/t. pričom je na rok 2023 avizovaný nárast o 14 %. 
(cca na 54,23€) 

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 2022 dosiahnu náklady (-výnosy) spojené s KO sumu 261 000,00 €, pričom celkový 
príjem z poplatku bude iba cca 156 000,00 €. Uvedený rozdiel v neprospech mesta je 
zapríčinený nereflektovaním výšky poplatku za zber a likvidáciu komunálneho odpadu na 
reálne ceny, ktoré majú v poslednom období rastúci charakter. Taktiež cenu ovplyvnila 
povinnosť zaviesť niektoré druhy zberu (kuchynský odpad) ako aj zvýšenie nákladov na 
pohonné hmoty a opravy a revízie techniky.  
Celková predpokladaná suma ročných nákladov sa rozdeľuje do poplatkov medzi jednotlivých 
obyvateľov a podnikateľov.  Pri predpokladanom počte obyvateľov (údaj 2022) 6317, bude 
ročný poplatok na jedného obyvateľa predstavovať v roku 2023 sumu 31,75 €/rok, čo 
predstavuje 0,087 € na deň. Rozdiel oproti predošlému obdobiu je 0,033 €/deň na osobu. 
Následne sa menia aj poplatky za množstevný zber. 
 
 

Objem zbernej 

nádoby v litroch 

Frekvencia vývozu Sadzba poplatku 

v eur/liter 

Poplatok v eur/rok 

1100 1x za dva týždne z 0,35 na 0,040 1001,00 na 1144,00 

1100 1x týždenne 0,040 2002 na 2288,00 

110 1 x za dva týždne z 0,020 na 0,022     57,20 na  62,92 

110 1 x týždenne 0,022  114,40 na 125,84 

120 1 x za dva týždne 0,022 68,64 

120 1 x týždenne 0,022  137,28 

100 - vrecia 1 x za dva týždne 0,017  39 na 44,20 

100 - vrecia 1 x týždenne 0,017  78,00 na  88,40 

 



Zároveň sa z dôvodu zvýšených nákladov mení aj poplatok za drobný stavebný odpad na  
0,020 €/kg. Podľa zákona môže byť tento najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram 
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, ak v obci bol zavedený množstvový zber 

drobného stavebného odpadu. 
 
 

Prehľad poplatku za komunálny odpad na osobu a deň /celý rok  
v jednotlivých obciach 

(poplatok za osobu na rok, ak sa nejedná o priestupný 
rok)     

      

2022 osoba/deň osoba/rok 

Nemšová 0,054 19,71 
Mesto Ilava 0,09 32,85 

Obec Horná Súča 0,0726 26,499 

Obec Dolná Súča 0,065 23,725 

Obec Horné Srnie 0,0548 20,002 

Mesto Nová Dubnica 0,0987 36,0255 

Obec Skalka nad Váhom 0,0662 24,163 

Obec Trenčianska Teplá 0,074 27,00 

Mesto Dubnica nad Váhom 0,0905 33,03 
 
 

 


