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Dóvodová správa

K Či. 1 bodu 1.

Predmetné ustanovenie vyplýva zo Zákona č. 460/2019 Z. z., zákon ktorým sa meni a doplňa zákon č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov V znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony, ktorého platnosť je od 27. 12. 2019 a účinnosť od 01.
07. 2020 do 31. 12. 2020 (ďalej zákon‘)
Doplnené sú slová vyznačená červenou:
Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovými komunálnymi odpadmi, činnosti nakladania s
biologicky rozložitelným komunálnym odpadom, okrem biologicky rozložitefného komunálneho odpadu
zo záhrad a parkov od poplatníkov podía 77 odseku 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z., za
triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevztahuje rozširená zodpovednosť výrobcov,
od poplatníkov podIa 77 odseku 2 písm. a), náklady spósobené nedůsledným triedenim oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vztahuje rozšírená zodpovednost‘ výrobcov
a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podIa osobitného predpisu.

Poplatok nezahřňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a náklady na
zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje
rozširená zodpovednost.

K Či. I bodu 2.

Sadzby v písm. a) zostávajú póvodné. Týkajú sa sadzieb pre množstvový zber pre právnické osoby.

Sadzby v písm. b) — f) sa menia z původných 0,0618 eur na 0.0959 eur za osobu, lůžko, miesto za
kalendárny deň. Ročný poplatok sa mení z původných 22,55 eur na 35 eur. Výpočet vychádza
z výdavkov z minulého roka a predpokladaných výdavkov na budúci rok.

Poplatok za koniunálny odpad sa nemenil od roku 2014. Odvtedy došlo k legislatívnym aj
finančným zmenárn v odpadovom hospodárstve.

Ustanovenia uvedených zákonov hovoria O principoch stanovenia výšky poplatku za komunálny odpad:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za KD a drobné stavebné odpady:

Rn ustanovení sadzby poplatku platí zásada, že sadzba poplatku nesmie byt vyššia ako súčet
priemerných nákladov na zabezpečeníe činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi. Zákon ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebná odpady.

Zákon o odpadoch 79/2015 Z. Z.:

Náklady na činnosti nakladania So zmesovým komunálnym odpadom. drobným stavebným odpadom,
ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložitelným
komunálnym odpadom, náklady tniedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje
rozšinená zodpovednosť výrobcov, a náklady spůsobené nedůsledným triedením oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozširená zodpovednosť výrobcov, a náklady
presahujúce výšku obvyklých nákladov podIa 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podIa osobitného predpisu (zákon o miestnych daniach
a poplatku...).

Potreba úpravy VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady vyplýia aj z kontroly a záveru
Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorá sa konala v čase od 23. 08. 2018 do 12. 10. 2018 za
kontrolované obdobie rok 2015 až 1. polrok 2018. Predmetom kontroly bola charakteristika odpadového
hospodárstva v meste a preverenie efektívnosti a účinnosti systému tniedeného zberu odpadu v meste.
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Zo zistenia NKÚ SR vyplýva, že:
ct:.,]Výnos miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady mesto použilo výlučne na zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a drobných stavebných odpadov a naviac na tieto
činnosti doplácalo Z mých zdrojov každoročne priemerne viac ako 400 tis. eur. Mesto pri ustanovení
výšky miestneho poplatku za KO a drobný stavebný odpad nevychádzaio zo skutočných nákladov
(výdavkov) mesta na nakladanie s KO a drobným stavebným odpadom.

Mesto v jednotlivých rokoch uhrádzalo na bežné výdavky odpadového hospodárstva z mých
zdrojov približne tretinu výdavkov. Zároveň výška ročněho poplatku v sume 00618 eurideň, t. j. 22,55
eur ročne dosahovala 56% zákonom určeného denného maximálneho poplatku. To naznačuje možnost
primeraného zvýšenia poplatkovej povinnosti v meste tak, aby sa aspoň čiastočne znižilo výdavkové
zaťaženie mesta na odpadové hospodárstvo.‘

Pod výrazné zvýšenie poplatku na rok 2021 sa podpísala strata na komunálnom odpade. ktorá
za minulý rok bola vo výške 463 tis. eur.
V záverečnom účte mesta za rok 2019, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta sú uvedené
položky programu 06 v podrobnejšom členení.

Vývoj straty na odpadovom hospodárstve za roky 2014— 2019.
ROK 2014 2015 2016 2017 2018
Prijmy 890 013 867 298 969 277 861 323 850 276 872 8941
Náklady bez odpisov 1 103 357 1 249 491 1 214 215 1 241 560 1 136 243 1 3632j
Hospodársky .ýsledDk -213 344 -382 194 -244 938 -380 237 -285 967 .463 426
Počet obyateJov 31 444 31 339 31 248 31 115 30 990 30 791

Zdövodnenie najvýznamnejšich položiek výdavkov v roku 2019 oproti roku 2018 na odpadovom
hospodárstve:

• Položka Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov —zvýšenie položky o 61 547 eur.
Zvýšenie ceny zvozu jednej tony odpadov z územia mesta z 28 eur na 34 eur na základe dodatku ku
zmluve o nakladani s komunálnym odpadom na území mesta s VPS.

• Položka Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu — zvýšenře položky o 13946 eur.
V letnom období od 29. 04. do 15. 06. 2019 bol odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých
kontajnerov zmenený z dvojtýždňového na jednotýždňový interval a v jesennom období sa odvoz
predÍžil o dva týždne na základe požiadaviek obyvateľov mesta.

• Položka Všeobecné služby — odvoz všetkých druhov odpadov — Brantner — zvýšenie položky
o46 505 eur.

Od 01. 01. 2019 platí zákon č. 330/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene
a doplnení zákona č. 587/2004 Z. Z. O Enviromentálnom fonde a o zmene a doplneni niektorých
zákonov v zneni neskoršich predpisov, ktorým sa razantne zvyšujú náklady pre obce za
skládkovanie nevytriedeného komunálneho odpadu, ktorým sa upravuje výška sadzieb poplatkov
za uloženie odpadov — poplatok závisi od % vytriedenia komunálneho odpadu. Výrazne sa zvýšil
poplatok pri zrriesovom komunálnom odpade z 5,04 eur/t v roku 2018 na 7 eur/t v roku 2019. pri
drobnom stavebnom odpade 0.33 eur/t na 7 eur/t a pri odpade z čistenia ulíc z 0,33 eur/t na 17 eur/t.
V roku 2020 poplatok za skládkovanie sa zmenil na 12 eur/t a v roku 2021 bude 18 eur/t. V kalkulácii
výšky poplatku na rok 2021 sa uvažuje s týmto navýšenĺm O 60 tis. eur. Mesto Liptovský Mikuláš spadá
do 50 % úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Zo Správy o stave odpadového hospodárstva
v pčsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019, ktorá bola predkladaná na MsZ dňa 25. 06. 2020 sa
uvádza, že mesto uložilo na skládku 7823,46 ton zmesového komunálneho odpadu v roku 2019.

Pre názornosť je priložená tabuľka:

Príloha Č. 1
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. -

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNALNEHO ODPADU (2003 01) A
OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t
Tabuka Č. 1
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Položka Úroveň vytriedenia Sadzba za príslušný rok v
komunálneho odpadu x [%] eurách

2019 2020 2021 a
nasleclujúce roky

1 x1O 17 26 33

2 10<x20 12 24 30

3 20<x30 10 22 27

4 30<x40 8 13 22

5 40<x50 7 12 18

6 50<x60 7 11 15

7 x>60 7 8 11

V pripade zachovania rovnakej výšky poplatku ako v roku 2020 mesto bude v roku 2021 V strate
na komunálnom odpade viac ako 500 tis. eur.

Sadzby
v písm. g) sa menia z póvodných 0,015 eur/kg na 0,020 eur/kg a doplňa sa triedených drobných
stavebných odpadov a
v písm. h) sa doplňa nová sadzba pre netriedený drobný stavebný odpad na 0,040 eur/kg.
Doplnené slová sú vyznačené červenou.

Mesto platí za triedený drobný stavebný odpad 15 eur +( 8 eur za dopravu) firme ISO! ktorá ho spracuje.
40 eur za tonu platí mesto za netriedený drobný stavebný odpad, ktorý sa vwáža na skládku. Sadzby
za DSO sú navrhnuté tak, aby mesto nedoplácalo za tento druh odpadu.

Dopad zvýšenia poplatku na rozpočet — navýšenie položky 133013 Za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady o 508 584,30 eur, navýšenie položky 133013 Za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady DSQ o 5 287,07 eur. Rn takto nastavenom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad bude mesto v strate 10 tis. eur. Vo výpočte sa nepočíta
s nedoplatkami, ktoré ročne dosiahnu okolo 30tis. eur.

K Či. 1 bodu 3.

Ustanovenie vyplývajúce zo zákona z dčvodu zníženia administratívnej záťaže poplatnikov.

K Či. I bodu 4.

Ustanovenie vyplývajúce zo zákona. Stanovila sa lehota na uplatnenie (ilav na poplatku.
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Návrh

Mestské zastupitelstvo mesta Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením 56 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom riadení v znenĺ neskorších predpisov (ďalej len zákon Č. 369/1990 Zb.) v spojeni
s ustanovením podta 5 83 zákona NR SR Č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne závázné nariadenie:

Všeobecne závázné nariadenie Č /2020 mesta Liptovský Mikuláš Zo dňa
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

ktorým sa meni a dopÍňa všeobecne záväzné nariadenie Č. 10/20190 miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čl. 1

Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 10/20190 miestnoni poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v zneni VZN Č. 11/201910 dňa 24. 10. 2019 sa mení a doplňa takto:

1. 53 znie nasledovne:

Poplatok sa platí za činnosti nakladania So zmesovými komunálnymi odpadmi, činnosti
nakladania s biologicky rozložitelným komunálnym odpadom, okrem biologicky rozložite[ného
komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatnikov podľa 5 77 odseku 2 pism. b) a c)
zákona č. 582/2004 Z. z., za triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje
rozšírená zodpovednost výrobcov, od poplatníkov podIa 5 77 odseku 2 písm. a), náklady
spósobené nedůsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na
ktoré sa vzťahuje rozširená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých
nákladov podía osobitného predpisu.

„Poplatok nezahřňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a náklady na
zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa
uplatňuje rozšĺrená zodpovednost.“

2. 5 5 znie nasledovne:

„Mesto Liptovský Mikuláš stanovuje sadzbu poplatku:
a) 00531 € za jeden liter komunálnych odpadov alebo 0,1659 € za jeden kilogram komunálnych

odpadov pre právnické osoby a podnikatel‘ov, ktoré požiadali O množstvový zber‘,
b) 00959 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo

prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo uživa nehnuteľnosť,
c) 0,0959 € za osobu a kalendárny deň pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívat a[ebo

užíva nehnuteĽnost‘ nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
d) 0,0959 € za osobu a kalendárny deň pre podníkateľa, ktorý je oprávnený užívat aebo užíva

nehnuteĽnost‘ nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania,
e) 0,0959 € za lůžko a kalendárny deň pre fyzické osoby a podnikateľov poskytujúcich ubytovacie

služby,
f) 0,0959 € za počet miest určených na poskytovanie služby a kalendárny deň pre podnikateľov

poskytujúcich reštauračné a kaviarenské služby alebo inó pohostinské služby (bez
ubytovania),

g) 0,020 € za kilogram triedených drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín,
h) 0,040 € za kilogram netriedených drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.“

1) Pri množstvovcm zbere je právnická osoba povinná požiadat‘ útvar životného prostredia MsÚ o vydanie súhlasu na uvedený zbor komunálneho
odpadu.
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3. V 5 7 odsek 2 sa na konci pripája táto veta: Za zmenu skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie
poplatku sa nepovažuje uplatnenie nároku na zniženie alebo odpustenie poplatku.

4. V 510 sa dopíňa odsek 12, ktorý znie:
Poplatník uplatní nárok na znĺženie alebo odpustenie poplatku podľa 510 podIa podmienok

ana základe podkladov ustanovených podľa 5 10 najneskór do 90 dnĺ po skončenĺ
zdaňovacieho obdobia. inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

Čl. 2

1. Mestské zastupitelstvo v Líptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení dňa

2. VZN Č nadobúda platnost dňom vyvesenia na úradnej tabuli.

3. Všeobecne záväzné nariadenie Č /VZN, ktorým sa menta dopÍňa VZN Č. 10/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnost
1.januára 2021.

Dňom účinnosti tohto všeobecne závázného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš sa meni
a doplňa VZN Č. 10/2019 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v zneni VZN Č. 11/2019 zo dňa 24. 10. 2019.

4. Mestské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský Mikuláš
na vyhlásenie úplného znenia VZN č. 10/2019 O miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znenĺ neskorších zmien a doplnkov.

Ing. Ján BlcháČ, PhD.
primátor mesta
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Príloha Č. 1

Aktuálna výška poplatku za KO (komunálny odpad) a DSO (drobný stavebný
odpad) (údaje získané prieskumom Asociácie komunálnych ekonómov a
prieskumom prednostov mestských úradov od 29. 10. - 21. II. 2019 a
aktuálnych zneni VZN)

Výška Výška
Výška poplatku poplatku

Počet poplatku za za KG za OSO
Mesto/obec obyvaterov KO 2019 2020 2020
Zvolen 42 321 2500 28.00 0030
Ružomberok 27 855 2208 28,10 0,028
Senec 19655: 28,10 28,10 0,039
Andovce 1 588 17,00 29,00 0,050
Michalovce 38 500 25,55 29,20 0,033

• Galanta 15 106 19,96 29,20 0,056
Šamorín 13 000 22.63 29,41 0,0325
Poprad 51 000 21,13 29,57 0,040
Revúca 12 433 20,00 30,00 0,040

• Myjava 11 902 31,00 31,00 0,060
Komárno 34 000 27,00 31,99 0,025
Trenčín 54 916 29,56 32.52 0,0726
Ilava 5 570 24,09 32,85 0,050
Partizánske 22500 2168 33,28 0,090
Topo[čany 25 980 30.00 34,89 0,034:

Bánovce nad Bebravou 17 788 27,70 34,93 0,050
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Pr[loha Č. 2

Vypočítaná strata vychádzajúca z výdavkov z roku 2019 a predpokladaných výdavkov na rok
2021 pri určitej výške poplatku za komunálny odpad

v eur
denný poplatok ročný poplatok (365 dní) strata

0,0618 22,55 -490 911,14
0,0720 26,26 -346 927,74
0,0752 2744 -301 756,48
00772 28,17 -273 524,44
00795 2901 -241 057,60
0.0849 30,98 -164 831,09
0,0879 32,08 -122 483,03
0,0904 32,99 -87 192,98
0,0932 34,01 -47 668,13
0.0959 35,00 -9 554,88
0,0965 35,22 -1 085,26
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