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DODATK č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE ŠTÍTNIK č.
4/2012 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNEA ODPADY DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
I.

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d), e), g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
§ 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 79/2015
Z.z. o odpadoch sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , dňa 15.12.2015 na 7.
zasadnutí obecného zastupiteľstva v Štítniku uznesením číslo 113/2015
II.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štítnik č. 4/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:
V šiestej časti, článok 9 – Poplatok sa mení a dopĺňa odstavec č. 5 .Sadzby za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a to nasledovne
5.Sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa stanovujú takto
a )Sadzba paušálneho poplatku je: 0,0137 € za osobu a kalendárny deň t.j. 5 € za osobu a
rok. Pri výpočte obec Štítnik stanovuje koeficient : k=1
b) Obec Štítnik v súlade s § 81 ods. 20 zákona 79/2015 Z. z.o odpadoch zavádza od 1.1.2016
množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. Pre zber drobných
stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového zberu, správca dane
stanovuje sadzbu poplatku 0,025 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín.
Poplatník odovzdá drobný stavebný odpad bez škodlivín na mieste na to určenom (Skládka
nie nebezpečného odpadu v obci Štítnik, ktorá je prevádzkovaná firmou FÚRA s.r.o.). Po
odovzdaní drobného stavebného odpadu obdrží od pracovníka skládky vážny lístok, ktorý
následne predloží u správcu dane a uhradí poplatok za skutočne odovzdaný drobný stavebný
odpad. Poplatok bude vypočítaný ako súčin hmotnosti a sadzby poplatku teda
y kg x 0,025 €.
Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti do pokladne obce Štítnik.
Poplatník za drobný stavebný odpad zaplatí aj viackrát v priebehu zdaňovacieho obdobia ,
a to zakaždým, keď odovzdá drobný stavebný odpad. V prípade, že poplatník neuhradí

poplatok za odovzdanie drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, nebude mu
umožnené ďalšie odovzdanie drobného stavebného odpadu na skládke nie nebezpečného
odpadu v Štítniku.
V šiestej časti, článok 9 Poplatok sa mení odstavec č. 8 nasledovne
8. V obci nie je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu.

Ladislav Belányi
starosta obce

Dôvodová správa
V predkladanom materiáli sa navrhuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzného nariadenia obce
Štítnik č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktorý bol vypracovaný v zmysle usmernenia Ministerstva životného prostredia SR k
miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch o
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č.582/2004 o miestnych daniach a miestnych
poplatkoch za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Od 1. januára 2016 nadobudne účinnosť zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov, v ktorom sa ustanovuje, že obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného
stavebného odpadu. Zavedenie množstvového zberu pre drobný stavebný odpad znamená, že
povinnosť platenia za tento odpad je priamo závislá od jeho produkcie. Obec Štítnik ako správca dane
stanovuje platenie poplatku za drobný stavebný odpad vo výške 0,078 €/ 1 kg v pokladni Obecného
úradu v Štítniku, pričom poplatníkovi bude vydaný vážny lístok na mieste určenom na odovzdanie
drobného stavebného odpadu ( Skládka nie nebezpečného odpadu v Štítnik)
Pri stanovení výšky sadzby pre poplatok za drobné stavebné odpady vychádzala obec Śtítnik z
rozmedzia ustanoveného v §78 zákona č.582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch (najmenej
0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov) a zo skutočných nákladov
na nakladanie s drobným stavebným odpadom.

