Dôvodová správa k návrhu VZN o miestnom poplatku za odpady a VZN o miestnych daniach
Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcí slúži na regulovanie spoločenských vzťahov a
usmerňovanie správania právnických a fyzických osôb na území obce. Počas vyvesenia návrhu začína
plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej môžu tak fyzické, ako aj právnické osoby uplatniť pripomienky k
návrhu VZN. Pripomienkou možno navrhnúť nový text, odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmenu,
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu). Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na
ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (§ 6
ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ VZN.
Vyhodnotenie pripomienok sa predloží poslancom OZ najneskôr na pracovnom stretnutí poslancov
OZ.
Obec Limbach v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov môže
ukladať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Limbach bolo
rozdelené na dve rôzne VZN.
V predloženom návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2021 sú zmeny sadzieb za komunálny odpad dôsledkom novo prijatých zákonov v parlamente,
kde boli, okrem iného, štátom upravené poplatky za skládkovanie odpadu. Tieto náklady na
odpadové hospodárstvo vysoko prevyšujú príjmy z poplatkov a preto navrhujeme jeho zvýšenie,
keďže štát tlačí samosprávy do zefektívnenia zberu odpadov opatreniami týkajúcimi sa zvyšovania
podielu separácie, aby sme pokryli náklady na vývoz a skládkovanie odpadu podľa zákona o
odpadoch. Ďalším dôvodom je prijatie noviel č. 315/2019 Z. z. a č. 316/2019 Z. z., ktorými sa mení a
dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 01.
2020, čím dochádza k zníženiu príjmu samosprávy z podielových daní.
V predmetnom návrhu VZN o miestnom poplatku za KO je navrhnuté zvýšenie sadzieb poplatku
za komunálne odpady v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu priblíženia sa príjmu z poplatkov k
nákladom obce vynaložených na nakladanie s komunálnymi odpadmi, v nadväznosti na povinnosti,
ktoré vyplývajú pre mestá zo zákonodarcami prijatých zákonných noriem.
Pre fyzické a aj právnicke osoby sa navrhuje úprava sadzby poplatku množstevného zberu
nasledovne:
Objem nádoby 120l počet vývozov 26 – 75,-Eur, 240l – 150,- Eur, 1100l – 687,-Eur – v návrhu
vychádza obec zo sadzby vypočítanej za liter odpadu č.j. 0,024038 Eura. Uvedená sadzba obsahuje
výdavky za rok 2020, ktoré prekročili príjem o 30tisíc Eur. Cena za skládkovanie v roku 2020 bola za
zmesový KO 59,15 a v roku 2021 bude 65,06, za objemný odpad bolo v roku 2019 85,- a v roku 2021
bude102,- K tomuto je potrebné prirátať poplatok EF ktorý zistíme až po prepočítaní percenta
triedenia odpadu a táto suma upravená Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje
výška sadzieb poplatkov.
Výška poplatkov za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20
03 07) na skládku odpadov

Sadzba za príslušný rok v €/t
Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]
2019 2020 2021 a nasledujúce roky

1

x ? 10

17

26

33

2

10 < x ? 20

12

24

30

3

20 < x ? 30

10

22

27

4

30 < x ? 40

8

13

22

5

40 < x ? 50

7

12

18

6

50 < x ? 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Výška poplatkov za uloženie iných druhov komunálneho odpadu
Sadzba za príslušný rok v
€/t
Položka

Názov položky/druh komunálneho odpadu
2019 2020

2021
a nasl. roky

1

Drobný stavebný odpad (20 03 08)

7

7

8

2

Zemina a kamenivo
(20 02 02)

3

5

7

Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2
tejto tabuľky a v tabuľke č. 1

17

18

19

Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2
tejto tabuľky a v tabuľke
č. 1 – nebezpečný odpad

35

38

40

3

VZN o miestnych daniach:
V porovnaní s VZN na rok 2020 sú vypustené paragrafy týkajúce sa odpadov, ktoré sú upravené
v osobitom VZN. Sadzby dane uvedené v §3 sa nezmenili. §4 je zmenená sadzba ods.6 na 0,10eura
ponížené o 0,23eura. V ods. 5 sú sadzby navýšené v a) o 0,04eura, b) o 0,05eura, d)o 0,05eura, e)
o0,67eura, f) o 0,67eura, g) o 0,05eura. V § 5 ods.4 a 5 sú navýšené o 0,01eura. §7 ods. 5 navýšené
o 5eur.

