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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje

návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba
č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad

16. zasadnutie OcZ, Štrba 13. decembra 2021

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba
č. 7/2021
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 7/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov

Obecné zastupiteľstvo obce Štrba na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov a na základe príslušných ustanovení 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 o miestnych daniach“) vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len nariadenie) :
1./ Doterajšie znenie § 27 sa nahrádza nasledovným novým znením:
(1) Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
obdobie jedného kalendárneho roka:
a) vo výške 0,0685 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu, ktorá má v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je
stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
b) 0,0685 € za osobu/lôžko/zamestnanca a kalendárny deň pre právnickú osobu, ktorá je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako
na podnikanie, ktorá nevyužíva množstvový zber a
c) 0,0685 € za osobu/lôžko/zamestnanca a kalendárny deň pre podnikateľa, ktorý je
oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania, ktorý nevyužíva množstvový zber.
(2) Správca dane určuje sadzbu vo výške 0,0625 € za liter odpadov pre:
a) právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie, ktorá využíva množstvový zber a
b) podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania, ktorý využíva množstvový zber.
(3) Správca dane určuje sadzbu poplatku vo výške 0,0625 € za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
(4) U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods. 4
zákona o miestnych daniach vynásobí koeficientom s hodnotou 1.
2./ Ostatné časti nariadenia zostávajú bez zmien.

3./ Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Štrba uznesením č..../2021
zo dňa 13.12.2021.
4./ Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v
Štrbe a jeho vyvesením na úradnej tabuli obce.
5./ Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022.

Michal S ý k o r a
starosta obce

·

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:

Dňa 28. 11. 2021

·

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným
zastupiteľstvom vyvesené (publikované) na úradnej tabuli obce:

dňa:

·

pečiatka

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce:

dňa:

pečiatka

podpis: ............................

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štrba č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN Obce Štrba č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad
Dôvodová správa:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 7/2021, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 7/2019 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN č.
7/2019“) predkladáme z dôvodu návrhu obce na zvýšenie výšky poplatku za nakladanie s
komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

Tento poplatok sa navrhuje v obci Štrba od 1. januára 2022 zvýšiť pre všetky kategórie osôb
(teda u všetkých poplatníkov).
Dôvody na zvýšenie tohto poplatku :
1./ medziročný nárast množstva komunálneho odpadu, ktorý bol vyprodukovaný na území
obce a uložený na skládke odpadov. Ročne vyprodukujeme cca 1 000 ton komunálneho
odpadu, ktorý je umiestený na skládke odpadov.
2./ miera triedenia odpadu na území obce len na úrovni cca 31 % (štát predpokladá vyššiu
mieru separovania odpadov, preto obec platí aj vyšší poplatok do štátneho Environmentálneho
fondu)
3./ zvýšenie úložného za uloženie odpadu na riadenej skládke odpadov – prevádzkovateľ
skládky – firma Brantner Poprad s.r.o. každoročne zvyšuje výšku úložného za uloženie
odpadu na riadenej skládke odpadov – súčasná cena 37,20 EUR za 1 tonu uloženého odpadu
na skládku sa od júla 2022 má zvýšiť o viac ako 100 % podľa avíza oznámeného
prevádzkovateľom skládku (na sumu cca 78 EUR/tona).
4./ medziročné zvýšenie nákladov na zber a odvoz komunálneho odpadu na skládku (už
v aktuálnom roku 2021 obec pocítila zvýšené náklady v súvislosti so zberom komunálneho
odpadu – zvýšenie cien PHM, zvýšené náklady na servis a opravy zberového auta, zvýšené
náklady na odvoz komunálneho odpadu)
5./ od roku 2019 - zavedenie nového poplatku štátu za uloženie komunálneho odpadu na
skládke (poplatok sa platí do štátneho rozpočtu za každú tonu uloženého odpadu) – výška
tohto poplatku za 1 tonu odpadu závisí od kvality triedenia komunálnych odpadov – teda od
množstva vytriedeného odpadu – čím lepšie triedime odpad a viac vyseparujeme, tým je tento
poplatok nižší. Ale každoročne sa sadzba tohto poplatku zvyšuje. Vzhľadom na mieru
triedenia odpadu (31,6 % za rok 2020) sa obci od roku 2021 tento poplatok automaticky
zvýšil zo sumy predtým 12 EUR na sumu 22 EUR za každú tonu odpadu (ak sa v obci
nezlepší miera triedenia odpadu).
6./ podľa zákona poplatníci majú znášať – uhradiť všetky zákonom určené náklady na
nakladanie s komunálnym odpadom na území obce. Obec nesmie doplácať náklady na
nakladanie s týmto odpadom z iných príjmov obce ako z vybraného poplatku za komunálny
odpad. V opačnom prípade sa porušuje zákon, nakoľko obec nesmie uhrádzať za občana
náklady na nakladanie s komun. odpadom z iných príjmov ako z vybraného poplatku. Takéto
konanie obce je označované ako nehospodárene nakladanie s verejnými financiami (v rozpore
so zákonom č. 583/2004 Z. z.) – takýto záver je konštatovaný aj v kontrolných zisteniach
a súhrnných správach Najvyššieho kontrolného úradu SR – ten upozorňuje obce a mestá na
porušovanie tohto zákona, nakoľko príjmy z tohto poplatku nepostačujú na úhradu výdavkov
na nakladanie s komun. odpadom.
Napriek tomu, že separovanie (triedenie) komunálneho odpadu v obci nie je vysoké
(doposiaľ 31%), ale aj tak vďaka vytriedenému množstvu odpadu, ktorý neskončí na skládke
odpadov, zaplatí obec menej poplatkov za uloženie odpadu na skládke odpadov a tým obec
má aj menší nárast výdavkov na nakladanie s odpadmi, hoci medziročne tieto náklady aj tak
narastajú – narastajú náklady na uskladnenie (za 1 tonu) a zber a odvoz odpadu (nárast
nákladov na 1 km). Čo je dôležité, že tento nárast výdavkov nie je tak vysoký, aký by bol, ak
by sa separovalo menej ako sa dnes v obci odpad separuje. Rovnako obec za obyvateľov platí
nižšie poplatky štátu do environmentálneho fondu, ako kedy obec separovala menej, resp.
vôbec (viď tabuľka nižšie).
Takže motivácia separovať (triediť) odpad tu je - vďaka tým obyvateľom, ktorí triedia
komunálny odpad, náklady na komunálny odpad nenarastajú tak rýchlo a vysoko ako
v prípade, ak by sa triedilo menej odpadu. To umožňuje, že obec nemusí zvyšovať poplatok
za komunálny odpad dvoj a viac násobne, ale len o nevyhnutnú mieru nárastu nákladov na

nakladanie s odpadmi (v našom prípade od roku 2022 pôjde o nárast poplatku o 0,25 násobok
sadzby poplatku platnej od roku 2020).
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03
01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]
2021 a
2019
2020
nasledujúce roky
1
2

x ≤ 10
10 < x ≤ 20

17
12

26
24

33
30

3
4

20 < x ≤ 30
30 < x ≤ 40

10
8

22
13

27
22

5
6

40 < x ≤ 50
50 < x ≤ 60

7
7

12
11

18
15

7

x > 60

7

8

11

(žltou farbou je vyznačená miera vytriedenia odpadu v obci Štrba .... za rok 2021 ide zatiaľ o
predpoklad podľa doterajšieho množstva za 11 mesiacov).

V nasledovne tabuľke sú uvedené príjmy z poplatku za komunálny odpad a výdavky za
nakladania s komunálnym odpadom v obci Štrba :
Rok
2021 (predpokladaná skutočnosť)
2022 (plánovaná skutočnosť)

Príjmy z poplatku za
komun. odpad
184 869,- €
225 000,- €

Výdavky za nakladanie
s komun. odpadom
194 616,- €
233 280,- €

Navrhované zvýšenie poplatku od roku 2022 a jeho porovnanie s rokom 2021 (prepočet
urobený na 1 fyzickú osobu na rok):
Poplatník – fyzické osoby
Fyzická osoba
Osamelo žijúca osoba nad 75 rokov
Osoba ŤZP
Osoba zdržiavajúca mimo obec viac ako 90 dní

2022 – návrh
25 eur ročne
12,50 eur ročne
12,50 eur ročne
12,50 eur ročne

2020
20 eur ročne
10 eur ročne
10 eur ročne
10 eur ročne

Pre právnické osoby pri množstvovom zbere za liter odpadu sa navrhuje zvýšenie poplatku
z 0,05 € v roku 2021 na 0,0625 € v roku 2022 (o 25 %) a za drobný stavebný odpad sa
pôvodný poplatok 0,05 € za 1 kg v roku 2021 zvýši na 0,0625 € za 1 kg v roku 2022 (o 25 %).
V Štrbe dňa 25.11.2021

Spracoval:
Drahomíra Krajčíriková, oddelenie miestnych a daní a poplatkov, OcÚ v Štrbe
JUDr. Štefan Bieľak, právnik obce, OcÚ v Štrbe

