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Názov materiálu:    Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov 

číslo 140/2019 , ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

Predkladateľ:    Mgr. Terézia Kavuliaková  

Dátum spracovania:    29. 11. 2019  

Určenie pre orgán mesta:  Mestské zastupiteľstvo  

 Dôvodová správa:   

 Zákon č. 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:  

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

§ 81 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

(10) Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným 

stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného 

odpadu a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu 

zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a 

náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce 

výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.
108

) 

 Prehľad výdavkov na zabezpečenie zberu, prepravy a uloženia odpadu za r. 2019: 

  Náklady v € 

Zber (Marius Pedersen) Príloha č. 3 89 735,36 

Uloženie odpadu 

(Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť) 

Príloha č. 1 81 905,50 

Preprava (LESOS) Príloha č. 2 66 904,03 

Uloženie BRKO (PVOD 

Madunice) 

Príloha č. 2 3 327,84 

Drvenie drevnej hmoty Príloha č. 2 4 458,- 

Spolu  246 330,73 
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Výpočet výšky poplatku spolu s vyčíslením nárastu výdavkov pre domácnosti tvorí prílohu 

č. 4. 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 140/2019 , 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 110/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 

140/2019 , ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 110/2015 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

 

Prílohy: 4 
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