
Dôvodová správa 
 

Návrh tohto nariadenia je predkladaný na rokovanie MsZ v súlade s ustanoveniami § 83 zákona        
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov. 

Najdôležitejšou zmenou, ktorú tento návrh prináša v porovnaní s aktuálne platným nariadením 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je úprava výšky poplatku pre fyzické 
osoby – poplatníkov. Ročný poplatok na 1 osobu bol od roku 2012 stanovený vo výške 21,24 €, ktorá 
v posledných rokoch ani zďaleka neodráža reálne náklady, ktoré mesto vynaloží na zabezpečenie zberu, 
odvozu a zhodnotenia, resp. zneškodnenia komunálnych odpadov.  

Najväčšou položkou je samozrejme zber, odvoz a zneškodnenie vyprodukovaného zmesového 
komunálneho odpadu. Vo väčšej miere sa nakupuje a kvalita separácie u obyvateľov je nevyhovujúca, čoho 
dôsledkom je celkový nárast zneškodňovaných komunálnych odpadov z mesta. Na výšku nákladov 
negatívne vplýva aj pripravované zvýšenie zákonom stanovenej sadzby za uloženie odpadov na skládku od 
1. januára 2019 (v roku 2018 bola sadzba 5,04 €/tona, v roku 2019 bude sadzba minimálne 8,00 €/tona v 
závislosti od úrovne dotriedenia skládkovaných odpadov). 

Náklady na objemný odpad taktiež každoročne stúpajú. Počas roka sa v domácnostiach modernizuje, 
čo pociťujeme nárastom odovzdaných objemných odpadov na vedľajšom zbernom dvore. Občania si tiež 
zvykli na pravidelný jarný a jesenný zber veľkoobjemového odpadu priamo spred rodinných domov, čo má 
za následok, že jeden zber sa z pôvodných 4 – 5 dní predĺžil túto jeseň až na 3 týždne. Okrem toho mesto 
pravidelne zabezpečuje zber nábytku a iného väčšieho odpadu aj z ohrádok pri bytových domoch.  

V roku 2019 bude nutné pokračovať aj v odvoze hromadiaceho sa nebezpečného odpadu (farby, 
tlačiarenské farby, lepidlá, živice, nebezpečné oleje), ktorý počas roka občania bezplatne na zbernom dvore 
odovzdávajú a ďalšou výraznou položkou je aj dotrieďovanie biologicky rozložiteľného odpadu od 
rodinných domov, ktorého pretrvávajúca nevyhovujúca kvalita bola na zastupiteľstve už viackrát riešená. 
Všetky spomínané benefity pre občanov nám zvyšujú náklady na odpady, resp. mesto tieto náklady vykrýva 
z peňazí, ktoré by mohli byť využité na iný účel (napr. opravy chodníkov a miestnych komunikácii, obnovu 
detských ihrísk, verejnú zeleň,...). 

Zvýšením poplatku za komunálny odpad z 21,24 € na 27,00 € na osobu ročne splníme aj opatrenie 
týkajúce sa prehodnotenia výšky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 
nám bolo na základe práve ukončenej kontroly na odpadoch odporučené Najvyšším kontrolným úradom. 
Mestu táto povinnosť vyplýva z §81 ods. 12 zákona o odpadoch, podľa ktorého 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. 

Zdôrazňujeme však, že ani týmto zvýšením poplatku mesto nebude mať pokrytý celý rozpočet 
nákladov na odpady. V roku 2019 meníme systém nakladania so separovaným odpadom. Celú separáciu 
(zber, odvoz, triedenie, osvetu) vyčleníme z rozpočtu a ponecháme to dodávateľským spoločnostiam. Tým 
pádom poklesnú náklady na mzdy o cca 4 ľudí na zbernom dvore, čiastočne energia či spotreba materiálu 
a hlavne plno starostí s dotriedením a následným odpadom z dotriedenia, čo sú náklady hradené aj 
z poplatku za komunálny odpad. Cieľom tohto kroku je zníženie „nožníc“ medzi nákladmi a príjmami 
súvisiacimi s nakladaním s odpadom. Z tohto dôvodu je výšku poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady potrebné prehodnocovať každý rok na poslednom MsZ v roku. Celkové náklady za 9 
mesiacov + odhad na posledné 3 mesiace v roku a k tomu postavíme predpokladané príjmy. Podľa §81 ods. 
12 zákona o odpadoch by sa tieto sumy mali rovnať. 

Návrh nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli mesta v zmysle § 6 ods. 3 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 


