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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Zmena zákonov: 

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

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov – zmenený 

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zrušený  

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

        Od 01.01.2016 nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“). V § 81 ods. 20 zákona č. 

79/2015 Z. z. sa ustanovuje, že obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného 

stavebného odpadu. Povinnosť zavedenia množstvového zberu drobného stavebného odpadu 

vyplýva pre obce z vyššie uvedeného zákona od 01. januára 2016 a má priamy vplyv na 

spôsob vyrubovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 582/2004 Z. z.“). 

        Od 01.01.2016 Mesto Leopoldov zavádza množstvový zber drobného stavebného 

odpadu. Vo Všeobecnom záväznom  nariadení č. 110 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN o poplatku“) sa upravuje spôsob a lehota 

zaplatenia poplatku za drobné stavebné odpady.  

        Zavedenie množstvového zberu pre drobný stavebný odpad znamená, že povinnosť 

platenia poplatku za drobný  stavebný odpad je priamo závislá od jeho produkcie. Vzhľadom 

na uvedené môže v praxi nastať situácia, že poplatník v priebehu zdaňovacieho obdobia 

drobný stavebný odpad nevyprodukoval, a teda mu ani nevznikla povinnosť platenia 

miestneho poplatku za drobný stavebný odpad.  

        Množstvový zber drobného stavebného odpadu 

        Vo VZN o poplatku sa uvádza, že poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza 

v hotovosti priamo na zbernom dvore správcovi dane t. j. poverenému zamestnancovi mesta, 

o čom poplatníkovi vydá aj príjmový pokladničný doklad. Poplatok za drobný stavebný odpad 

sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá v zbernom dvore, pričom sa 

poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu. 

 

        Podľa § 78 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. sadzba poplatku je najmenej 0,015 € 



a najviac 0,078 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Mesto 

Leopoldov navrhlo výšku poplatku 0,0151 € za jeden kilogram drobného stavebného odpadu.   

 

       Úpravou VZN sa zavádza nový poplatok, ktorý sa doteraz nevyberal. Poplatok bude 

príjmom mesta.  

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame schváliť návrh VZN č. 110/2015. 

 

Návrh nariadenia: 

MZ schvaľuje VZN č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

Prílohy: 

1. Návrh VZN č. 110/2015 

2. Drobné stavebné odpady – analýza nákladov rok 2015 

 

 

 

  


