
              

Mesto Zlaté Moravce           Mestský  úrad,  Ul. 1. mája 2,  953 01  Zlaté  Moravce 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

   Tel.:     +421 37 69 239 25                              Bankové spojenie:                                              IČO: 00308676 
    Fax:     +421 37 69 239 45                              DEXIA Vráble: 2260010001/5600                    DIČ:2021058787 
    E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu             VÚB  Nitra      : 33422162/0200                               
 
 
 

 
 
 
Materiál na zasadnutie MsZ                                                      Číslo materiálu: 6-29MZ-2013 
v Zlatých Moravciach dňa 12.12.2013 
 
 
 
 
 

Návrh  
 
 

Dodatok č. 1 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č.  7/2012 
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území mesta Zlaté Moravce 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno   Ing. Peter Lednár, CSc. 
Funkcia primátor mesta Zlaté Moravce 
 
 
 
 
Spracoval: 
Meno  Ing. Renáta Kordošová 
Funkcia vedúca oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok 
   
   
 
 
 
 
Prerokované: 
Názov komisie: finančná 
dňa 27.11.2013 – odporučené  
Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 27.11.2013 prerokovala návrh Dodatku č. 1 k 
VZN č.  7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 
Zlaté Moravce a predložený návrh odporučila. 
Mestská rada 05.12.2013 – odporučené 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
DODATOK č. 1    k   V š e o b e c n e   z á v ä z n é m u    n a r i a d e n i u    

Mesta Zlaté Moravce č. 7/2012 
  

O POPLATKU  ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
na  území  mesta  Zlaté Moravce 

 
    Poplatok  za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je obligatórny a mesto je 

povinné ho na svojom území zaviesť. V súlade s § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f), a h) možno zaviesť, 
zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho 
obdobia.  

Dôvodom predloženia návrhu  Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území mesta Zlaté Moravce  je skutočnosť, 
že náklady spojené so zberom, prepravou, uložením a zneškodňovaním komunálneho odpadu 
sú podľa predloženej kalkulácie od Technických služieb mesta vyššie, ako príjem z vybratého 
poplatku a každoročne sú vyčleňované z rozpočtu mesta finančné prostriedky na 
dofinancovanie daných služieb.  

Výška poplatku musí byť stanovená v súlade s ustanovením § 78 ods. 2 zák. č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, kde sadzba poplatku nesmi byť vyššia ako 
súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením 
zberných nádob pripadajúcich na jeden liter alebo kilogram týchto odpadov (pri 
množstvovom zbere). Ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia 
znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia. 

 Priemerné náklady obce sú tvorené súčtom nákladov na zabezpečenie činnosti 
nakladania s komunálnymi odpadmi pre FO-obyvateľov, ktorým sa vyrubuje poplatok 
paušálne podľa stanovených kritérií a pre FO-podnikateľov a PO, u ktorých je realizovaný 
množstvový zber na základe dohôd uzatvorených medzi poplatníkom a Technickými 
službami mesta Zlaté Moravce. 

Nakoľko paušálny poplatok pre FO-obyvateľov sa od roku 2011 zvyšoval každoročne, 
z toho dôvodu predkladáme návrh na zvýšenie poplatku  na rok 2014 len pri zavedenom 
množstvovom zbere, kde sa výška poplatku od roku 2011 nemenila. 
V súlade s § 39 ods. 11 zákona č. 223/2011 Z. z. o odpadoch od roku 2014 pri množstvovom 
zbere zavádzame sadzbu pre zbernú nádobu s objemom 240 l, ktorú TSm Zlaté Moravce 
začali predávať v roku 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prehľad zmien sadzieb poplatku za komunálne odpady a DSO v rokoch 2004-2014  

poplatok paušálny/FO 

   účinnosť  Sk  €  rozdiel 

VZN /2004  1.1.2005                    390,00        0 

VZN 6/2005  1.1.2006                    390,00     12,94  0 

2005 ‐ 2012         12,94  0 

VZN 10/2011  1.1.2012     16  23,65% 

VZN 7/2012  1.1.2013     17  6,25% 

návrh VZN /2013  1.1.2014     17  0% 

         

množstvový zber 110 l 

   účinnosť  €/l  €/110 l  rozdiel 

VZN 6/2005  1.1.2006     1,7  0 

2005 ‐ 2012         1,7  0 

VZN 10/2011  1.1.2012  0,0155  1,7  0% 

VZN 7/2012  1.1.2013  0,0155  1,7  0% 

návrh VZN /2013  1.1.2014  0,0191  2,1  23% 

         

množstvový zber 1100 l 

   účinnosť  €/l  €/1100 l  rozdiel 

VZN 6/2005  1.1.2006     8,9  0 

2005 ‐ 2012         8,9  0 

VZN 10/2011  1.1.2012  0,0081  8,9  0% 

VZN 7/2012  1.1.2013  0,0081  8,9  0% 

návrh VZN /2013  1.1.2014  0,0096  10,56  17,9% 

 
 
Dopad zvýšenia sadzby poplatku na rok 2014 pri množstvovom zbere 
 
      počet/ks  frekvencia vývozu  rok  poplatok/rok  rozdiel

110 l  1,7  1  týždenne  52  2013  88,4    

   2,1  1  týždenne  52  2014  109,2  20,8

1100 1  8,9  1  týždenne  52  2013  462,8    

   10,56  1  týždenne  52  2014  546,0  83,2

 
 
Vypracovala: Ing. Renáta Kordošová 
 
 

 
 
 
 

 



 
NÁVRH  

 
 

Dodatok č. 1 
 

k   V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É M U    N A R I A D E N I U 
mesta Zlaté Moravce 

č. 7/2012 
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

na území mesta Zlaté Moravce 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm.e) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a ustanoveniami § 78, § 79 ods. 1, 2, § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie 
mesta Zlaté Moravce  

v y d á v a 
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 7/2012 o poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce. 

 
 

ČLÁNOK I. 
Predmet dodatku 

 
(1) Článok 3   Sadzba poplatku 

 
Doterajší odsek 1 sa ruší a nahrádza: 
1)  Správca dane stanovuje sadzby poplatkov pri množstvovom zbere nasledovne: 

a)  0,0191 €/l  pri zbernej nádobe s objemom 110 l 
b)  0,0175 €/l  pri zbernej nádobe s objemom 240 l 
c)  0,0096 €/l  pri zbernej nádobe s objemom 1 100 l 
d)  0,0055 €/l  pri veľkoobjemovom kontajnery s objemom 3000 l  

        
 

ČLÁNOK II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Na tomto Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o poplatky za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo 
v Zlatých Moravciach na svojom........ zasadnutí dňa ..................... 

2) Tento Dodatok č. 1  nadobúda účinnosť dňa  01. januára 2014. 
   
 
 

       Ing. Peter Lednár, CSc.  v.r. 
                                                                                                   primátor mesta 

 
 



 
 

Uznesenie č. /2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
 
Návrh   na   schválenie    Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012  o poplatku  za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
n á v r h   na   schválenie   Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012  o poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce 
u z n á š a   s a 
na Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012  o poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území mesta Zlaté Moravce 
 

 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12. 2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 


