
Dôvodová správa 

k návrhu VZN o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO od 1.1.2023 . 
 

    V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predkladáme na rokovanie Obecného 

zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku 

(ďalej len "VZN" ) s účinnosťou od 1.1.2023.  

   V súlade s legislatívnymi zmenami zákona sú v návrhu VZN upravené podmienky dane z 

ubytovania, kde sú uvedené oznamovacie povinnosti a spôsob úhrady dane z ubytovania. 

   Správca poplatku navrhuje zaviesť od nového zdaňovacieho obdobia, t. j. od 1. januára 2023, 

množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. Sadzbu poplatku určuje na 0,052 eura za jeden 

liter zmesového komunálneho odpadu a frekvenciu vývozov 13 krát za rok. Výpočet poplatku pri 

množstvovom zbere sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú 

poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov.  

   VZN tiež rieši nárast poplatku spojeného so zberom, spracovaním, dopravou a nakladaním so 

zmesovým komunálnym odpadom v súlade s platnou legislatívou. Nárast nákladov za spracovanie 

odpadu súvisí predovšetkým s jeho triedením a uložením na skládkach. 

   K úprave sadzby poplatku súvisiaceho so zavedením množstvového zberu pristupuje s cieľom, aby 

pôvodcovia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu zodpovedne pristupovali k ich 

produkcii a následne aj k ich separácii, keďže výška poplatku nepokrýva reálne náklady spojené so 

zberom a spracovaním odpadu. 

   Pri prepočte výšky poplatku  podľa nákladov obce vyšla sadzba 0,032 € / liter  a pri zachovaní 

pôvodnej frekvencii vývozov, čo bolo 26 krát za rok , by poplatok za nádobu od 1.1.2023 bol 

nasledovný:  

120 litrová nádoba                      99,84  € 

240 litrová nádoba                    199,68 € 

                   1100 litrová nádoba                    915,20  € 

 

Znížením počtu frekvencie vývozov na polovicu, teda 13 x za rok , čo predstavuje cca mesačný vývoz, 

sadzba vyšla 0,052 €/ liter a poplatok bol prepočítaný na nádobu nasledovne:  

120 litrová nádoba                      81,12 € 

240 litrová nádoba                    162,24 € 

                   1100 litrová nádoba                    743,60 € 

   Správca poskytuje zníženie poplatku vo výške 50% pre poplatníka s trvalým pobytom v obci 

staršieho ako 62 rokov, ktorý žije sám v rodinnom dome.  

 

   Správca poplatku pre miestny poplatok za drobný stavebný odpad upravuje sadzbu poplatku vo 

výške  0,15€/kg  drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín pri každom jeho odovzdaní v 

zbernom dvore. Poplatok za drobný stavebný odpad je závislý od jeho produkcie.  

Pre zber veľkoobjemového odpadu upravuje  sadzbu poplatku  vo výške 0,15 €/ kg.  

 

V Zbehoch dňa 24.11.2022                       

                                                                                  Ing. Adam Žákovič 

                                                                                      Starosta  obce 


