
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. 

Nariadenie sa pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov zapojených do 

množstvového zberu dopĺňa o sadzbu za liter komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov pri frekvencii odvozu 50 litrovej, 120 litrovej a 240 litrovej nádoby 1 krát týždenne, 

pričom výška sadzby poplatku pre všetky typy vyššie uvedených nádob sa rovná výške 

sadzby už zavedenej pre 110 litrovú zbernú nádobu – 0,0174 €/liter.  

Pri takejto výške sadzby sa ročný poplatok:  

 za 50 litrovú nádobu pri týždennom vývoze rovná 46,11 €, 

 za 120 litrovú nádobu pri týždennom vývoze rovná 110,66 €, 

 za 240 litrovú nádobu pri týždennom vývoze rovná 221,32 €. 

Zároveň sa pre právnické osoby s veľkým počtom zamestnancov zavádza aj možnosť výberu 

veľkoobjemového kontajneru s intervalom vývozu 1 krát týždenne - sadzba sa stanovuje vo 

výške 0,0113 €/liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, t.j. vo výške 

predpokladaných nákladov na vývoz a uloženie odpadu z takéhoto kontajnera na skládku 

(jeden 7000 litrový kontajner vychádza cca 80 €). 

Druhou zmenou je doplnenie možnosti pre organizátorov jednorazových podujatí, resp. 

fyzické osoby – podnikateľov s malou prevádzkou umiestnenou v rodinnom dome, byte alebo 

nebytovom priestore zapojených do množstvového zberu požiadať mesto o poskytnutie 110 

litrových odpadových vriec na zmesový komunálny odpad. Dôvodom zavedenia takejto 

možnosti pre organizátorov podujatí je jednorázovo vyprodukované väčšie množstvo odpadu, 

kde by nahlásenie väčšej nádoby na jeden vývoz nedávalo zmysel. V prípade podnikateľov 

s malými prevádzkami, ktorí si aktuálne platia ten najnižší možný poplatok, ale zbernú 

nádobu nemajú a svoj odpad hádžu po väčšine do 1100 litrových zberných nádob v stojiskách 

pri bytových domoch, ide o snahu zabrániť zapratávaniu týchto 1100 litrových nádob 

podnikateľmi tým, že sa im poskytne takáto alternatíva. 

Zavádza sa sadzba vo výške 0,0100 € za liter komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov, pričom poplatok za jedno 110 litrové vrece sa pri sadzbe 0,0100 €/liter rovná 1,10 € 

(predpokladaná výška nákladov za nákup 1 odpadového vreca, jeho zber, odvoz a uskladnenie 

na skládke). Poplatok sa v tomto prípade nebude vyrubovať rozhodnutím ale platiť                  

v hotovosti do pokladne mestského úradu hneď pri prevzatí nahlásených odpadových vriec. 

Dôvodom týchto úprav je zosúladenie nariadenia s pripravovaným návrhom na Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Sereď č. x/2017 zo dňa 14.12.2017 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

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.  

Návrh nariadenia bol prerokovaný na Legislatívno-právnej a Finančnej komisii. 


