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__________________________________________________________________________  

 

Dôvodová správa:  

Zvýšenie miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a novela zákona č. 

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

stavebné odpady   

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

          Čl I.  

Úvodné ustanovenia 

 ods. ( 5) Mesto Leopoldov  zavádza vykonáva množstvový zber pre poplatníkov podľa Čl. II 

ods. ( 1 ) písm. b), c) tohto VZN. 

 
Čl. IV. 

Sadzba poplatku 

Mení sa výška poplatku nasledovne: 

ods. ( 5 ) Sadzba poplatku za komunálny odpad je: 

                            -  pre poplatníka podľa Čl. II. ods. (1) písm. a) tohto VZN: 

                              0,1000 0,1107 €/osobu a kalendárny deň  

Poplatok na obyvateľa na rok 2023 je 40,40 € / osobu. 

Poplatok je vyrátaný ako súčet všetkých nákladov za zber, prepravu a zneškodnenie odpadov za rok 

2022 pre fyzické osoby, k tomu je pripočítané navýšenie cien od poskytovateľov služieb za zber, 

prepravu a zneškodnenie odpadov platné od 1.1.2023 a zákonné poplatky za uloženie odpadu na skládku 

odpadu, ktoré sa určujú na základe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. V súčasnosti je 

výška zákonného poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu 11,00 €/t 

a výška zákonného poplatku za uloženie drobného stavebného odpadu 8,00 €/t. Týmto súčtom 

dostaneme sumu, ktorú vydelíme počtom obyvateľov a výsledné číslo je výška poplatku na obyvateľa / 

rok. 

Miestny poplatok sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol. 

                            - pre poplatníkov Čl. II. ods. (1) písm. b), c) tohto VZN: 

- 110 l nádoba (0,02267 €1 liter /1 vývoz)  

- 120 l nádoba(0,02267  €/1 liter /1 vývoz) 
                            - 1 100 l nádoba (0,02267 €/1 liter /1 vývoz) 



      Čl. VIII. 

                                      Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku  

ods. ( 4 ) Mesto Leopoldov nevráti preplatok nižší ako 1,66  3,00 €. 

ods. ( 5 )  sa dopĺňa  bod  

a b.) V prípade, že poplatník vykonáva turnusové práce (napr. vodič medzinárodnej 

kamiónovej / autobusovej dopravy, opatrovateľka a pod.) v zahraničí, do odpustenia poplatku 

sa započíta polovica počtu dní, ktorá vyplýva z predloženého dokladu podľa ods. a); to neplatí, 

ak z predloženého dokladu jednoznačne vyplýva presný počet odpracovaných dní v zahraničí. 

 

d) 50 % za obdobie, počas ktorého je poplatník študentom strednej alebo vysokej 

školy na území SR a je ubytovaný v študentskom domove 

Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci 

túto právnu skutočnosť a to: 

- aktuálne údaje v rozsahu meno priezvisko, dátum narodenia žiaka alebo študenta, 

ktoré sú potrebné na overenie statusu študenta  

- potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove 

 

ods. ( 6 ) Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku písomne u správcu 

dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia najneskôr do 90 30  dní nasledujúceho zdaňovacieho 

obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. 

Podmienkou uplatnenia nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku je uhradený poplatok za 

zdaňovacie obdobie, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie 

poplatku. 

ods. ( 13 ) Školy, školské zariadenia, príp. iné subjekty, ktoré nepožadujú odvoz odpadu počas 

školských prázdnin alebo z objektívnych dôvodov dlhodobo, oznámia túto skutočnosť písomne 

správcovi poplatku najneskôr desať dní pred začiatkom obdobia, za ktoré vývoz nepožadujú. 

Správca poplatku zabezpečí zamedzenie používania, resp. odvoz smetnej nádoby a oznámi tieto 

skutočnosti spoločnosti zabezpečujúcej odvoz komunálnych odpadov. Počet nerealizovaných 

vývozov bude zohľadnený a o sumy preplatku bude znížený platobný výmer  v rozhodnutí za 

miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady na príslušný kalendárny rok. Týmto 

spôsobom je možné postupovať iba v prípade, že v školskom zariadení sa nenachádza 

 

Zhrnutie a odporúčania:  

Odporúčame schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. 158/2022, ktoré ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 145/2020. 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 158/2022, 

ktorým sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie č. 145/2020 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavené odpady. 

 


