
Dôvodová správa 

 
 

K bodu č. 7.     VZN č.4/2015o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

 
 

     Národná rada SR v čl. V. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zmenila ustanovenie § 77 ods. 1, § 77 ods. 9, § 78 ods. 1 zákona                    

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

stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

 

   Podľa § 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov poplatok sa platí 

za 

  a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

  b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

  c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená    

      zodpovednosť výrobcov, 

  d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho   

      odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 

  e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu. 

 

    Podľa § 77 ods. 9 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov obec do poplatku 

podľa odseku 1 môže zahrnúť 

   a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, 

   b) náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych   

       odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť. 

 

   Podľa § 81 ods. 3 prvá veta zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný 

pôvodca odpadu. 

 

    S cieľom zabezpečenia zodpovednejšieho vzťahu občanov k zbernej nádobe je nevyhnutné, 

aby občan zaplatil obci náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, a preto sa 

náklady na zbernú nádobu nezahrnuli do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady.  

 

    Podľa nového zákona o odpadoch náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený 

zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov znáša obec, a preto sme ich zahrnuli do miestneho poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady. 

 

    Podľa § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných 

fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

     



   Podľa § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. 
 

    Podľa § 80 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná 

množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas. 

 

    Z ustanovenia § 80 ods. 5 a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov vyplýva, že pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný 

platiť obci zvlášť poplatok za drobný stavebný odpad, ktorý vyprodukoval pri bežných 

udržiavacích prácach. V dôsledku uvedeného obec je povinná  v zmysle § 78 ods. 1 písm. c) 

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

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov určiť sadzbu poplatku za drobný 

stavebný odpad v rozpätí najmenej 0,015 € a najviac 0,078 € za kilogram. 

 

     Z vyššie uvedených skutočností bolo potrebné vypracovať nové všeobecne záväzné 

nariadenie, pretože pôvodné všeobecne záväzné nariadenie už nie je v súlade s poslednou 

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

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

 

     Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky 

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

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

 

     V dôsledku uvedeného, odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce schváliť predložený 

návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

 

(Dôvodovú správu vypracoval JUDr. Hlinka) 

 

 

 

Predkladateľ starosta obce 


