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1) Dôvodová správa 

 
Dôvodom návrhu nového všeobecného záväzného nariadenia Mesta Stará Turá o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré obsahuje aj návrhy na zvýšenie 

jednotlivých sadzieb tohto miestneho poplatku s účinnosťou od 01.01.2023 - je podstatný nárast 

nákladov súvisiacich so zabezpečením odpadového hospodárstva v mestách a obciach 

Slovenskej republiky a osobitne aj v meste Stará Turá. Ako je zrejmé aj podľa nižšie uvedených 

údajov  tabuľky mestskej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Stará Turá, 

v súčasnosti je potrebné vynaložiť prevádzkové náklady, súvisiace so zabezpečením 

odpadového hospodárstva, zahŕňajúce náklady najmä na mzdy, materiál, energie, voda, plyn, 

opravy, údržba, prevádzkovú réžiu, ďalšie náklady spočívajúce v úhrade pohonných hmôt, 

úhrade úložného za uskladnenie odpadu na skládke, v zabezpečení odpisov, financovaní 

spoluúčasti na realizovaných projektoch. Vytvorený objem finančných prostriedkov 

v súčasných prímoch Technických služieb mesta Stará Turá nestačí na pokrytie všetkých 

nákladov spojených s odpadovým hospodárstvom. 

 

Predpokladané náklady na odpadové hospodárstvo na r. 2023 

Zmesový komunálny odpad, separovaný odpad, BIO, nebezpečný odpad  

Náklady predpoklad 2023 (€) 

Prevádzkové náklady                                               
Materiál (mzdy, materiál, energie, voda opravy, 

údržba, prev. réžia ...) 

410 050,00 € 

PHM  61 000,00 € 

Úložné  212 500,00 € 

Odpisy TSST 64 000,00 € 

Správna  réžia  34 550,00 € 

Spolu TSST 782 100,00 € 

Projekt kompostáreň 90 000,00 € 

    

Náklady Spolu TSST vrátane projektu 
872 100,00 € 

    

Príjmy TSST 182 334,00 € 

Príjmy z vybraných poplatkov (FO, PO) 
381 000,00 € 

PRÍJMY SPOLU 563 334,00 € 

Dofinancovanie rozdielu na odpadové 

hospodárstvo  z rozpočtu mesta 
308 766,00 € 

 

 



 

Poplatky za komunálny odpad v okolitých mestách 

Mesto 

Poplatky (€) /osoba 

/rok   

súčasné poplatky 

Predpoklad 

zvýšenia na 

r. 2023 

Myjava 34.- 37,- 

Nové Mesto na 

Váhom 35.- 42.- 

Piešťany 39,9 56.- 

Vrbové  30.- asi  34,- 

Bánovce nad 

Bebravou  35,02 50,- 

Trenčín  32,52 37,07 

Štúrovo  35.- 40,- až 45,- 

 

Ďalšou skutočnosťou , na ktorú je nutné nesporne prihliadať, sú veľké zvozové vzdialenosti 

odpadu v regióne mesta Stará Turá a okolitých kopaníc. V tejto súvislosti pre porovnanie je 

potrebné uviesť, že územie mesta Stará Turá má rozlohu 50,94 km2 , oproti tomu Nové Mesto 

nad Váhom sa rozprestiera na území 32,58 km 2 , čiže mesto Stará Turá má dvakrát väčší 

kataster ako Nové Mesto nad Váhom a o viac ako polovicu menej obyvateľov, od  ktorých je 

možné  vyberať  poplatok za odpad. Mesto Myjava má rozlohu 48,54 km 2, o 3 000 obyvateľov 

viac a aj  tak výrazne vyššie poplatky za odpad. Piešťany najmenšiu rozlohu a to 44,2 km2 

a o takmer 20 000 viac obyvateľov viac ako mesto Stará Turá.  

V súčasnosti je v Starej Turej rozloha 90 km miestnych komunikácii, v uvádzaných okresných 

mestách je to výrazne menší rozsah úseku ciest. 

Napriek tomu , že a v okolitých mestách sú -  ako uvádzame -  poplatky sú už v súčasnosti  

neporovnateľne  vyššie a zvozové vzdialenosti  sú určite kratšie, viaceré z nich prikročili ešte 

k ďalšiemu  zvyšovaniu  tohto poplatku.  

V porovnaní s predošlým obdobím dochádza  nielen v prípade vyššie uvedených miest, ale  aj 

v podmienkach mesta Stará Turá  v priebehu roku 2022  k zvyšovaniu nákladov najmä z týchto 

dôvodov:  

1. inflácie, ktorá zapríčiňuje nárast cien materiálov a služieb  a  ktoré sa prejavujú vo 

zvýšení prevádzkových nákladov v podobe drahších náhradných dielov, opráv a údržby 

techniky, drahších odpadových nádob a ostatného režijného materiálu a služieb, 

2. nárastu mzdových nákladov  - v  zmysle plnenia povinnosti vyplývajúcej 

z platného  Dodatku č.1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktorý  zaväzuje 

zamestnávateľov, na ktorých sa  pri odmeňovaní  vzťahujú postupy podľa zákona č. 

553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  -  

zvýšiť v r. 2023 mzdy pracovníkov  od 1.1.2023 v tarifnej zložke mzdy o 7% a od 

1.9.2023 o ďalších 10%, pričom  tento mzdový nárast je rovnako ako bod č.1 príčinou 

zvýšenia prevádzkových nákladov,  



3. nárastu cien PHM. V roku 2022 postupne narástla cena nafty o cca 50% , pritom v  roku 

2021 uvádza štatistický úrad priemernú cenu tejto komodity 1,24 €/l ; v októbri 2022 je 

cena ma úrovni 1,88 €/l , čo je nárast o takmer 52%,  

4. najväčším dôvodom nárastu nákladov na odpadové hospodárstvo pre rok 2023 je 

však povinnosť mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu, 

ktorá v zmysle novelizácie zákona č. 79/2015 Z.z o  odpadoch  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  vstupuje do účinnosti  od 1.1.2023. 

 

V zmysle tohto zákona je každý pôvodca odpadu, teda aj mesto Stará Turá, povinný 

upraviť odpad pred uložením na skládku. Keďže mesto nedisponuje technológiou na 

takúto úpravu, musí túto službu zabezpečiť dodávateľsky, pričom náklady na upravenie 

1 t odpadu budú vo výške 45,60 €. Keďže vplyvom inflácie stúpne pre rok 2023 aj cena 

samotných  poplatkov za uskladnenie odpadu , čiže uloženia odpadu na skládku, celková 

cena za mechanicko-biologickú úpravu, uloženie odpadu na skládku a poplatok do 

Envirofondu bude v r. 2023 cca 115.- € za tonu, čo je v porovnaní s cenou 57.-€/t v roku 

2022 nárast takmer o 102%. 
 
Záver : 
Cieľom návrhu nariadenia je vytvoriť podmienky predovšetkým pre postupné znižovanie 

rozdielu vo  financovaní nákladov odpadového hospodárstva, ktoré boli vyčíslené na str. 1 

dôvodovej správy vo výške 308 766.- €. Navrhovaným zvýšením poplatkov nedôjde ku 

úplnému vyrovnaniu tohto rozdielu, avšak dôjde k vytvoreniu podmienok, že v najbližších 

rokoch bude nutné prikročiť k ďalšiemu zvýšeniu len v postupnom náraste a pri nižších 

hodnotách, ktoré neovplyvnia tak výrazne výdavky občanov. 

 

 

2) Návrh uznesenia  
     

Uznesenie číslo ................/ 2022 

  

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej  s c h v a ľ u j e  VZN č.    / 2022 –NAR  o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

3) Stanovisko komisie 

pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa ...................11.2022 
 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej schváliť  návrh VZN č …./2022  

o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                                                                                                       

 

 

 

 



4) 

Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá 

 č. ....../2022 - Nar. 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará  Turá  sa  v súlade s § 4 ods.3 písm.c),  § 6 ods. 1 a §11 ods.4 

písm. d), e) a g) zákona SNR  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 2 odsek 2 a § 83 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 z.č. 582/2004 Z.z.) uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 

                                                                            § 1    

Predmet úpravy všeobecne záväzného nariadenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje: 

a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený  zber odpadu 

b) určenie spôsobu vyrubenia  poplatku a  platenia  poplatku 

c) stanovenie  podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

(2) Správu poplatku vykonáva mesto Stará Turá (ďalej len „správca poplatku“ alebo „mesto 

Stará Turá“) 

 

(3) Pre účely nariadenia   zdaňovacím obdobím  sa  rozumie kalendárny rok. 

     

§ 2 

Sadzba poplatku 

(1)  Správca poplatku  určuje sadzbu poplatku: 

a) 0,0740 € za fyzickú osobu a kalendárny deň podľa   osobitného predpisu 1  t.j.   - 27,00 

€ za   osobu a rok zaokrúhlené na 1 desatinné miesto nadol.  

0,10411 € za fyzickú osobu a kalendárny deň podľa osobitného predpisu t.j. – 38,00 € za 

osobu a rok zaokrúhlené na 2 desatinné miesta nadol. 

b) 0,0545 € za 1 kg odpadu 0,0681 za 1 kg odpadu za drobný stavebný odpad bez obsahu 

škodlivín podľa  osobitného predpisu 1 

                                                 
1§ 78 ods.1písm. b) zákona.č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 



c) množstvový zber podľa  osobitného predpisu2  pre právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikateľ nasledovne: 

 

 

Objem zbernej                   Frekvencia odvozov         Sadzba poplatku       Nádoba/rok 

 nádoby v litroch                                                               €/ liter                 zaokrúhlené na  celé        

                                                                                                                      euro 

       110                         1 x týždenne                    0,0247                141,00 

       110                         2 x týždenne                    0,0247                 282,00 

       110                         1 x za 2 týždne                0,0247                   70,00 

       110                         1 x za 3 týždne                0,0247                   46,00 

     1100                         1 x týždenne                    0,0190               1087,00 

1100                            2 x týždenne                    0,0190               2174,00    

 

 

 

Objem zbernej                   Frekvencia odvozov         Sadzba poplatku       Nádoba/rok 

 nádoby v litroch                                                               €/ liter                 zaokrúhlené na  2      

                                                                                                                      desatinné miesta 

       110                         1 x týždenne                    0,0345                   197,34 

       110                         2 x týždenne                    0,0345                   394,68 

       110                         1 x za 2 týždne                0,0345                  -   98,67 

       110                         1 x za 3 týždne                0,0345                     64,52 

     1100                         1 x týždenne                    0,0266                  1521,52 

1100                         2 x týždenne                    0,0266                  3043,04   

  

    

(2) Správca poplatku umožní fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám 

s prevádzkami, umiestnenými  v jednom  spoločnom technicky prepojenom stavebnom 

celku, ktorí oznámili vznik poplatkovej povinnosti (ďalej len „žiadatelia“), uzavrieť dohodu 

o spoločnom užívaní zbernej nádoby na základe ich žiadosti – tlačiva, obsahujúceho  

identifikačné údaje o osobách užívajúcich zbernú nádobu, o osobe poplatníka, ktorej bude 

poplatok vyrubený,  objeme zbernej nádoby, mieste jej umiestnenia a frekvencii vývozu. 

Prílohou žiadosti podľa predchádzajúcej vety bude návrh dohody o spoločnom užívaní 

zbernej nádoby 

 

(3)Dohodu podľa odseku 2 tohto ustanovenia nie sú oprávnené  uzatvoriť fyzické  osoby  – 

podnikatelia  a právnické  osoby  pre svoje prevádzky, ktorými sú pohostinstvá, reštauračné 

                                                 
2 § 78 ods.1 písm. a) a  § 78 ods. 4 zákona .č. 582/2004 Z.z. 



zariadenia, veľkoobchody, výrobné prevádzkarne alebo prevádzkarne, ktoré zamestnávajú  

viac ako dvoch zamestnancov. 

(4)Správca poplatku posúdi, či je možné  uzavrieť dohodu o spoločnom užívaní zbernej nádoby. 

V prípade kladného posúdenia rozhodne o povolení užívať spoločnú zbernú nádobu a vyrubí 

každému žiadateľovi poplatok v pomernej výške s prihliadnutím   na frekvenciu vývozu 

a objem  uskladňovaného odpadu každého  žiadateľa. 

 

(5)Ak správca poplatku zistí, že zberná nádoba je nepostačujúca na  produkciu odpadu 

žiadateľov a v okolí sa hromadí odpad,  vyzve žiadateľov na podanie žiadosti o výmenu 

zbernej nádoby za zbernú nádobu s väčším objemom, alebo o pridanie ďalšej zbernej nádoby 

alebo o dodanie zbernej nádoby  pre každého žiadateľa zvlášť. Pokiaľ  žiadatelia žiadosť 

podľa predchádzajúcej vety nepodajú správcovi poplatku do 3 pracovných  dní odo dňa 

doručenia výzvy, správca poplatku dohodu o spoločnom užívaní zbernej nádoby zruší 

a uloží žiadateľom si zabezpečiť zbernú nádobu  pre každého žiadateľa zvlášť. 

 

§ 3 

Určenie poplatku 

(1) Správca poplatku určuje poplatok podľa  osobitného predpisu3 ako súčin sadzby poplatku 

a počtu kalendárnych dní v   zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať fyzická 

osoba podľa osobitného predpisu4  v obci trvalý pobyt, 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 nehnuteľnosti ako vodná plocha. 

 

(2) Správca poplatku určuje poplatok pre  fyzickú osobu, právnickú osobu a fyzickú osobu – 

podnikateľ podľa  osobitného predpisu 5  ako súčin hmotnosti drobného stavebného odpadu 

odovzdaného v zbernom dvore a sadzby poplatku  za drobný stavebný odpad bez obsahu 

škodlivín. 

 

(3) Správca poplatku určuje pri množstvovom  zbere poplatok podľa osobitného predpisu6 ako  

súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade 

so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

 

§ 4 

Oznamovacia povinnosť 

 

(1) Každý poplatník je povinný  zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť  si 

do 30 dní  oznamovaciu povinnosť  vyplývajúcu z osobitného predpisu7   v nasledovných 

prípadoch: 

                                                 
3 § 79 ods. 2 písm. a) zákona .č. 582/2004 Z.z. 
4 § 77 ods. 2 písm. a) zákona .č. 582/2004 Z.z. 
5 § 78 ods. 1 písm. c) zákona .č. 582/2004 Z.z. 
6 § 79 ods.1 zákona.č.582/2004 Z.z. 
7 § 80 zákona  č. 582/2004 Z. z. 



a) pri vzniku poplatkovej povinnosti  

b) pri zmenách  skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku 

c) pri zániku poplatkovej povinnosti 

d) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť  aj doklady, ktoré odôvodňujú 

zníženie alebo odpustenie poplatku. 

(2)Tlačivá spojené s plnením oznamovacej povinnosti podľa odseku 1 tohto ustanovenia   sú   

k dispozícií na ekonomickom oddelení na mestskom úrade  mesta Stará Turá a na webovej  

stránke mesta Stará Turá  https://www.staratura.sk/tlaciva-ziadosti-a-podani/ 

 

 

§ 5 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 

(1) Správca poplatku vyrubí každoročne poplatok za komunálny odpad  rozhodnutím na 

celé zdaňovacie obdobie.  

(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až 

do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.  

  

(3) Ak  poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje  jeden z nich, mesto vyrubí 

poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi . 

  

(4) Vyrubený poplatok je splatný v 2 splátkach: 

a) splátka  do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 

b) splátka do 30.9. príslušného zdaňovacieho obdobia, 

 

(5) Poplatok môže byť zaplatený aj naraz, najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

 

(6) Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín platí  fyzická osoba, právnická osoba, 

            fyzická osoba - podnikateľ v hotovosti  po  odovzdaní  drobného stavebného odpadu   

            na zbernom  dvore na základe vážnych lístkov. 

 

(7) Poplatok pre poplatníka  podľa § 2 ods. 3  nariadenia  sa uhrádza na základe oznámenia. 

Poplatok vypočítaný správcom je splatný do 15 dní odo dňa doručenia, ak v doklade   

nebude  uvedené inak. Poplatok je možné uhradiť  

a) bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku 

b) hotovostnou platbou v pokladni správcu poplatku pri platbách do 300 € 

c) prostredníctvom POS terminálu v pokladni správcu poplatku  

 

     

 

 

https://www.staratura.sk/tlaciva-ziadosti-a-podani/


§ 6 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

(1) Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe 

písomnej žiadosti, ak mu  zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho 

obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho  pomernej 

časti z nasledovných dôvodov:  

a) skončenie trvalého pobytu v meste Stará Turá 

b) skončenie prechodného pobytu v meste Stará Turá 

c) úmrtie osoby, za ktorú poplatník uhradil poplatok  

d) zanikne oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území mesta Stará Turá 

e) ukončenie podnikateľskej činnosti 

 

(2)Správca poplatku  poplatok zníži o 50%, ak poplatník preukáže,  že sa viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období nezdržiava na území mesta z nasledovných dôvodov: 

a) je študentom dennej formy štúdia s ubytovaním v mieste  štúdia mimo  mesta 

Stará Turá 

b) je pracujúcim s  ubytovaním mimo mesta Stará Turá 

c) je vodičom medzinárodnej kamiónovej dopravy  

d) je pracujúcim s výkonom práce v zahraničí v turnusovom režime 

 

(3)Poplatník  preukazuje skutočnosti, ktoré oprávňujú správcu poplatku na to, aby poplatok 

znížil o 50%, hodnoverným dokladom na príslušné zdaňovacie obdobie: 

 

a) prechodným pobytom v mieste školy alebo potvrdením o ubytovaní v internáte 

a súčasne potvrdením o dennom štúdiu. V prípade  ubytovania mimo internátu 

kópiou nájomnej zmluvy alebo zálohového predpisu, z ktorej je zrejmé, že v mieste 

školy uhrádza aj poplatok za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a súčasne potvrdenie o dennom štúdiu alebo potvrdením o zaplatení poplatku 

v mieste školy. Nájomná zmluva alebo zálohový predpis  musia byť vystavené na 

meno poplatníka, za ktorého sa žiada úľava na poplatku v mieste trvalého pobytu. 

 

b) prechodným pobytom v mieste práce a potvrdením zamestnávateľa  o trvaní 

pracovného pomeru na aktuálny rok. V prípade ubytovania v súkromí nájomnú  

zmluvu alebo zálohový predpis, z ktorej je zrejmé, že v mieste práce uhrádza  

poplatník  aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a súčasne  

potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru alebo dokladom   

o zaplatení poplatku v mieste práce. Doklady musia byť vystavené na meno 

poplatníka, za ktorého sa žiada úľava na poplatku v mieste trvalého pobytu. 

 

c) potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry o mieste a trvaní výkonu práce 

v zahraničí alebo kópia pracovnej zmluvy s uvedením miesta a trvania výkonu práce 

v zahraničí alebo potvrdenie opatrovanej osoby o mieste a trvaní pobytu v zahraničí, 

potvrdenie od zamestnávateľa o práci v turnusovom režime alebo kamiónovej 

doprave 

 

 



(4) Správca poplatku  odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa    viac 

ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území mesta Stará Turá  z nasledovných 

dôvodov: 

a) dlhodobo sa zdržiava v zahraničí okrem poplatníkov, ktorí v zahraničí 

vykonávajú prácu v turnusovom režime 

b) ak je poplatník vo výkone trestu odňatia slobody, vo výkone väzby 

c) ak je poplatník umiestnený v zariadení sociálnych služieb ( detský domov, 

domov dôchodcov, domov sociálnych služieb), reedukačnom zariadení, 

v diagnostickom zariadení 

 

 

(5)Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré oprávňujú správcu poplatku na to, aby  poplatok 

odpustil, hodnoverným dokladom na príslušné zdaňovacie obdobie: 

 

a) potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry o mieste a trvaní výkonu práce 

v zahraničí, alebo kópia pracovnej zmluvy s uvedením miesta a trvania výkonu 

práce v zahraničí, potvrdením o trvaní pracovného pomeru  v zahraničí 

v zdaňovacom období. kópia nájomnej zmluvy potvrdzujúca miesto a trvanie 

pobytu v zahraničí, doklad o mieste a trvaní výmenného študijného pobytu 

v zahraničí, pre maloleté deti potvrdenie o návšteve školy alebo predškolského 

zariadenia v zahraničí 

b) potvrdenie o výkone väzby, o výkone trestu odňatia slobody 

c) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb 

 

(6)Poplatníci sú povinní predkladať doklady preukazujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv   

na   zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne za aktuálne zdaňovacie obdobie. 

Tieto doklady musia byť hodnoverné. Z takto predložených dokladov musí byť 

jednoznačné, že poplatník má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku na aktuálne 

zdaňovacie obdobie. Výnimkou sú študenti dennej formy štúdia, ktorí predkladajú 

doklady o štúdiu a ubytovaní na školský / akademický  rok. 

 

(7)Doklady  na zníženie  alebo odpustenie poplatku nie je možné nahradiť čestným 

vyhlásením. 

 

(8)V prípade, že doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku nie sú v slovenskom  alebo 

českom jazyku, je potrebné predložiť  aj ich preklad do slovenského jazyka. Nevyžaduje 

sa úradný preklad.  

 

(9)Správca poplatku zníži poplatok za komunálne odpady  v zmysle § 7 nariadenia   na 

základe písomnej žiadosti poplatníka a doložených dokladov, len v prípade, ak  si 

poplatník plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

 

 



§ 7 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia  sa ruší  účinnosť Všeobecne záväzného 

nariadenia  č. 5/2019– NAR. zo dňa 20.6.2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené  na úradnej tabuli dňa 

.............................. a nadobúda účinnosť 1.1.2023. 

 

V Starej Turej, dňa ............................. 

 

 

 

                                                                                                  PharmDr.Leopold Barszcz 

                                                                                                            primátor mesta 

 

                                                                                                       

 

Vyvesené: 22.11.2022 

Zvesené: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá 

 č. ....../2022 - Nar. 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará  Turá  sa  v súlade s § 4 ods.3 písm.c),  § 6 ods. 1 a §11 ods.4 

písm. d), e) a g) zákona SNR  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 2 odsek 2 a § 83 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 z.č. 582/2004 Z.z.) uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 

                                                                            § 1    

Predmet úpravy všeobecne záväzného nariadenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje: 

a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený  zber odpadu 

b) určenie spôsobu vyrubenia  poplatku a  platenia  poplatku 

c) stanovenie  podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

(2) Správu poplatku vykonáva mesto Stará Turá (ďalej len „správca poplatku“ alebo „mesto 

Stará Turá“) 

 

(3) Pre účely nariadenia   zdaňovacím obdobím  sa  rozumie kalendárny rok. 

     

§ 2 

Sadzba poplatku 

(1)  Správca poplatku  určuje sadzbu poplatku: 

a) 0,10411 € za fyzickú osobu a kalendárny deň podľa osobitného predpisu t.j. – 38,00 € za 

osobu a rok zaokrúhlené na 2 desatinné miesta nadol. 

b) 0,0681 za 1 kg odpadu za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín podľa  osobitného 

predpisu 1 

c) množstvový zber podľa  osobitného predpisu8  pre právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikateľ nasledovne: 

 

 

 

 

                                                 
8 § 78 ods.1 písm. a) a  § 78 ods. 4 zákona .č. 582/2004 Z.z. 



 

 

Objem zbernej                   Frekvencia odvozov         Sadzba poplatku       Nádoba/rok 

 nádoby v litroch                                                               €/ liter                 zaokrúhlené na  2      

                                                                                                                      desatinné miesta 

       110                         1 x týždenne                    0,0345                      197,34 

       110                         2 x týždenne                    0,0345                      394,68 

       110                         1 x za 2 týždne                0,0345                        98,67 

       110                         1 x za 3 týždne                0,0345                        64,52 

     1100                         1 x týždenne                    0,0266                    1521,52 

1100                         2 x týždenne                    0,0266                    3043,04       

    

(2) Správca poplatku umožní fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám 

s prevádzkami, umiestnenými  v jednom  spoločnom technicky prepojenom stavebnom 

celku, ktorí oznámili vznik poplatkovej povinnosti (ďalej len „žiadatelia“), uzavrieť dohodu 

o spoločnom užívaní zbernej nádoby na základe ich žiadosti – tlačiva, obsahujúceho  

identifikačné údaje o osobách užívajúcich zbernú nádobu, o osobe poplatníka, ktorej bude 

poplatok vyrubený,  objeme zbernej nádoby, mieste jej umiestnenia a frekvencii vývozu. 

Prílohou žiadosti podľa predchádzajúcej vety bude návrh dohody o spoločnom užívaní 

zbernej nádoby 

 

(3)Dohodu podľa odseku 2 tohto ustanovenia nie sú oprávnené  uzatvoriť fyzické  osoby  – 

podnikatelia  a právnické  osoby  pre svoje prevádzky, ktorými sú pohostinstvá, reštauračné 

zariadenia, veľkoobchody, výrobné prevádzkarne alebo prevádzkarne, ktoré zamestnávajú  

viac ako dvoch zamestnancov. 

 

(4)Správca poplatku posúdi, či je možné  uzavrieť dohodu o spoločnom užívaní zbernej nádoby. 

V prípade kladného posúdenia rozhodne o povolení užívať spoločnú zbernú nádobu a vyrubí 

každému žiadateľovi poplatok v pomernej výške s prihliadnutím   na frekvenciu vývozu 

a objem  uskladňovaného odpadu každého  žiadateľa. 

 

(5)Ak správca poplatku zistí, že zberná nádoba je nepostačujúca na  produkciu odpadu 

žiadateľov a v okolí sa hromadí odpad,  vyzve žiadateľov na podanie žiadosti o výmenu 

zbernej nádoby za zbernú nádobu s väčším objemom, alebo o pridanie ďalšej zbernej nádoby 

alebo o dodanie zbernej nádoby  pre každého žiadateľa zvlášť. Pokiaľ  žiadatelia žiadosť 

podľa predchádzajúcej vety nepodajú správcovi poplatku do 3 pracovných  dní odo dňa 

doručenia výzvy, správca poplatku dohodu o spoločnom užívaní zbernej nádoby zruší 

a uloží žiadateľom si zabezpečiť zbernú nádobu  pre každého žiadateľa zvlášť. 

 

§ 3 

Určenie poplatku 

(1) Správca poplatku určuje poplatok podľa  osobitného predpisu9 ako súčin sadzby poplatku 

a počtu kalendárnych dní v   zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať fyzická 

                                                 
9 § 79 ods. 2 písm. a) zákona .č. 582/2004 Z.z. 



osoba podľa osobitného predpisu10  v obci trvalý pobyt, 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 nehnuteľnosti ako vodná plocha. 

 

(2) Správca poplatku určuje poplatok pre  fyzickú osobu, právnickú osobu a fyzickú osobu – 

podnikateľ podľa  osobitného predpisu 11  ako súčin hmotnosti drobného stavebného odpadu 

odovzdaného v zbernom dvore a sadzby poplatku  za drobný stavebný odpad bez obsahu 

škodlivín. 

 

(3) Správca poplatku určuje pri množstvovom  zbere poplatok podľa osobitného predpisu12 ako  

súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade 

so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

 

§ 4 

Oznamovacia povinnosť 

 

(1) Každý poplatník je povinný  zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť  si 

do 30 dní  oznamovaciu povinnosť  vyplývajúcu z osobitného predpisu13   v nasledovných 

prípadoch: 

a) pri vzniku poplatkovej povinnosti  

b) pri zmenách  skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku 

c) pri zániku poplatkovej povinnosti 

d) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť  aj doklady, ktoré odôvodňujú 

zníženie alebo odpustenie poplatku. 

(2)Tlačivá spojené s plnením oznamovacej povinnosti podľa odseku 1 tohto ustanovenia   sú   

k dispozícií na ekonomickom oddelení na mestskom úrade  mesta Stará Turá a na webovej  

stránke mesta Stará Turá  https://www.staratura.sk/tlaciva-ziadosti-a-podani/ 

 

 

§ 5 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 

(1) Správca poplatku vyrubí každoročne poplatok za komunálny odpad  rozhodnutím na 

celé zdaňovacie obdobie.  

 

                                                 
10 § 77 ods. 2 písm. a) zákona .č. 582/2004 Z.z. 
11 § 78 ods. 1 písm. c) zákona .č. 582/2004 Z.z. 
12 § 79 ods.1 zákona.č.582/2004 Z.z. 
13 § 80 zákona  č. 582/2004 Z. z. 

https://www.staratura.sk/tlaciva-ziadosti-a-podani/


(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až 

do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.  

  

(3) Ak  poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje  jeden z nich, mesto vyrubí 

poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi . 

  

(4) Vyrubený poplatok je splatný v 2 splátkach: 

a) splátka  do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 

b) splátka do 30.9. príslušného zdaňovacieho obdobia, 

 

(5) Poplatok môže byť zaplatený aj naraz, najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

 

(6) Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín platí  fyzická osoba, právnická osoba, 

            fyzická osoba - podnikateľ v hotovosti  po  odovzdaní  drobného stavebného odpadu   

            na zbernom  dvore na základe vážnych lístkov. 

 

(7) Poplatok pre poplatníka  podľa § 2 ods. 3  nariadenia  sa uhrádza na základe oznámenia. 

Poplatok vypočítaný správcom je splatný do 15 dní odo dňa doručenia, ak v doklade   

nebude  uvedené inak. Poplatok je možné uhradiť  

a) bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku 

b) hotovostnou platbou v pokladni správcu poplatku pri platbách do 300 € 

c) prostredníctvom POS terminálu v pokladni správcu poplatku  

      

 

§ 6 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

(1) Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe 

písomnej žiadosti, ak mu  zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho 

obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho  pomernej 

časti z nasledovných dôvodov:  

a) skončenie trvalého pobytu v meste Stará Turá 

b) skončenie prechodného pobytu v meste Stará Turá 

c) úmrtie osoby, za ktorú poplatník uhradil poplatok  

d) zanikne oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území mesta Stará Turá 

e) ukončenie podnikateľskej činnosti 

 

(2)Správca poplatku  poplatok zníži o 50%, ak poplatník preukáže,  že sa viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období nezdržiava na území mesta z nasledovných dôvodov: 

a) je študentom dennej formy štúdia s ubytovaním v mieste  štúdia mimo  mesta 

Stará Turá 

b) je pracujúcim s  ubytovaním mimo mesta Stará Turá 

c) je vodičom medzinárodnej kamiónovej dopravy  

d) je pracujúcim s výkonom práce v zahraničí v turnusovom režime 



 

(3)Poplatník  preukazuje skutočnosti, ktoré oprávňujú správcu poplatku na to, aby poplatok 

znížil o 50%, hodnoverným dokladom na príslušné zdaňovacie obdobie: 

 

a) prechodným pobytom v mieste školy alebo potvrdením o ubytovaní v internáte 

a súčasne potvrdením o dennom štúdiu. V prípade  ubytovania mimo internátu 

kópiou nájomnej zmluvy alebo zálohového predpisu, z ktorej je zrejmé, že v mieste 

školy uhrádza aj poplatok za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a súčasne potvrdenie o dennom štúdiu alebo potvrdením o zaplatení poplatku 

v mieste školy. Nájomná zmluva alebo zálohový predpis  musia byť vystavené na 

meno poplatníka, za ktorého sa žiada úľava na poplatku v mieste trvalého pobytu. 

 

b) prechodným pobytom v mieste práce a potvrdením zamestnávateľa  o trvaní 

pracovného pomeru na aktuálny rok. V prípade ubytovania v súkromí nájomnú  

zmluvu alebo zálohový predpis, z ktorej je zrejmé, že v mieste práce uhrádza  

poplatník  aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a súčasne  

potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru alebo dokladom   

o zaplatení poplatku v mieste práce. Doklady musia byť vystavené na meno 

poplatníka, za ktorého sa žiada úľava na poplatku v mieste trvalého pobytu. 

 

c) potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry o mieste a trvaní výkonu práce 

v zahraničí alebo kópia pracovnej zmluvy s uvedením miesta a trvania výkonu práce 

v zahraničí alebo potvrdenie opatrovanej osoby o mieste a trvaní pobytu v zahraničí, 

potvrdenie od zamestnávateľa o práci v turnusovom režime alebo kamiónovej 

doprave 

 

(4) Správca poplatku  odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa    viac 

ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území mesta Stará Turá  z nasledovných 

dôvodov: 

a) dlhodobo sa zdržiava v zahraničí okrem poplatníkov, ktorí v zahraničí 

vykonávajú prácu v turnusovom režime 

b) ak je poplatník vo výkone trestu odňatia slobody, vo výkone väzby 

c) ak je poplatník umiestnený v zariadení sociálnych služieb ( detský domov, 

domov dôchodcov, domov sociálnych služieb), reedukačnom zariadení, 

v diagnostickom zariadení 

 

(5)Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré oprávňujú správcu poplatku na to, aby  poplatok 

odpustil, hodnoverným dokladom na príslušné zdaňovacie obdobie: 

 

d) potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry o mieste a trvaní výkonu práce 

v zahraničí, alebo kópia pracovnej zmluvy s uvedením miesta a trvania výkonu 

práce v zahraničí, potvrdením o trvaní pracovného pomeru  v zahraničí 

v zdaňovacom období. kópia nájomnej zmluvy potvrdzujúca miesto a trvanie 

pobytu v zahraničí, doklad o mieste a trvaní výmenného študijného pobytu 

v zahraničí, pre maloleté deti potvrdenie o návšteve školy alebo predškolského 

zariadenia v zahraničí 

e) potvrdenie o výkone väzby, o výkone trestu odňatia slobody 

f) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb 



 

(6)Poplatníci sú povinní predkladať doklady preukazujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv   

na   zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne za aktuálne zdaňovacie obdobie. 

Tieto doklady musia byť hodnoverné. Z takto predložených dokladov musí byť 

jednoznačné, že poplatník má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku na aktuálne 

zdaňovacie obdobie. Výnimkou sú študenti dennej formy štúdia, ktorí predkladajú 

doklady o štúdiu a ubytovaní na školský / akademický  rok. 

 

(7)Doklady  na zníženie  alebo odpustenie poplatku nie je možné nahradiť čestným 

vyhlásením. 

 

(8)V prípade, že doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku nie sú v slovenskom  alebo 

českom jazyku, je potrebné predložiť  aj ich preklad do slovenského jazyka. Nevyžaduje 

sa úradný preklad.  

 

(9)Správca poplatku zníži poplatok za komunálne odpady  v zmysle § 7 nariadenia   na 

základe písomnej žiadosti poplatníka a doložených dokladov, len v prípade, ak  si 

poplatník plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia  sa ruší  účinnosť Všeobecne záväzného 

nariadenia  č. 5/2019– NAR. zo dňa 20.6.2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené  na úradnej tabuli dňa 

.............................. a nadobúda účinnosť 1.1.2023. 

 

V Starej Turej, dňa ............................. 

 

 

                                                                                                  PharmDr.Leopold Barszcz 

                                                                                                            primátor mesta 

 

 

Vyvesené: 22.11.2022 

Zvesené: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Dôvody 

pre zvýšenie poplatkov 
za vývoz tuhého komunálneho odpadu

v Starej Turej



Vývoj miery vytriedenia
(pomer medzi vytriedeným odpadom a celkovo vyzberaným odpadom)



SADZBY POPLATKOV ZA ULOŽENIE ZKO (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU 
ODPADOV €. t -1              

podľa Zákona 330/2018 Z.Z.

Položka
Úroveň vytriedenia komunálneho 

odpadu x (%)

sadzba (€) za príslušný rok / t

2019 2020 2021
a nasledujúce

1 x  <= 10 17 26 33

2 10 < x <=20 12 24 30

3 20 < x <= 30 10 22 27

4 30 < x <= 40 8 13 22

5 40 < x <= 50 7 12 18

6 50 < x <= 60 7 11 15

7 x > 60 7 8 11



Prehľad množstva odpadu vyvezeného na skládku 
(roky 2019 – 2022)

január február marec apríl máj jún júl august september október november december TOTAL

rok 2019 tony 164,0 162,4 178,6 204,1 177,4 158,6 209,4 186,0 177,2 222,6 186,9 163,5 2 190,6

rok 2020 tony 170,3 189,8 170,4 179,2 160,2 174,0 184,4 180,3 176,7 204,6 171,9 162,6 2 124,4

rok 2021 tony 129,3 126,8 157,0 161,7 155,2 173,3 170,1 201,0 155,4 153,9 152,0 148,1 1 883,7

rok 2022 tony 143,6 119,4 141,7 132,6 147,8 133,9 131,5 137,5 128,4 142,5 1 358,7
rok 2019 EUR 6 958 6 908 7 903 9 032 7 839 7 011 9 254 8 221 7 834 9 838 8 261 7 228 96 287
rok 2020 EUR 7 902 8 958 8 419 8 854 7 915 8 597 9 111 8 907 8 723 10 109 7 390 6 990 101 876

rok 2021 EUR 4 265 5 581 7 537 9 315 8 941 9 459 9 286 10 974 8 485 8 402 8 296 8 088 98 629

rok 2022 EUR 8 182 6 808 8 079 7 555 8 422 7 631 7 494 7 836 7 317 8 120 77 445

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

rok 2019 tony 164,0 162,4 178,6 204,1 177,4 158,6 209,4 186,0 177,2 222,6 186,9 163,5

rok 2020 tony 170,3 189,8 170,4 179,2 160,2 174,0 184,4 180,3 176,7 204,6 171,9 162,6

rok 2021 tony 129,3 126,8 157,0 161,7 155,2 173,3 170,1 201,0 155,4 153,9 152,0 148,1

rok 2022 tony 143,6 119,4 141,7 132,6 147,8 133,9 131,5 137,5 128,4 142,5
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január február marec apríl máj jún júl august september október november december

rok 2019 EUR 6 958 6 908 7 903 9 032 7 839 7 011 9 254 8 221 7 834 9 838 8 261 7 228

rok 2020 EUR 7 902 8 958 8 419 8 854 7 915 8 597 9 111 8 907 8 723 10 109 7 390 6 990

rok 2021 EUR 4 265 5 581 7 537 9 315 8 941 9 459 9 286 10 974 8 485 8 402 8 296 8 088

rok 2022 EUR 8 182 6 808 8 079 7 555 8 422 7 631 7 494 7 836 7 317 8 120
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Prehľad množstva odpadu vyvezeného na skládku 
(YTD október 2019 - 2022)

YTD január február marec apríl máj jún júl august september október november december YTD

rok 2019 tony 164,0 162,4 178,6 204,1 177,4 158,6 209,4 186,0 177,2 222,6 1 840,2

rok 2020 tony 170,3 189,8 170,4 179,2 160,2 174,0 184,4 180,3 176,7 204,6 1 790,0

rok 2021 tony 129,3 126,8 157,0 161,7 155,2 173,3 170,1 201,0 155,4 153,9 1 583,6

rok 2022 tony 143,6 119,4 141,7 132,6 147,8 133,9 131,5 137,5 128,4 142,5 0,0 0,0 1 358,7

rok 2019 EUR 6 958 6 908 7 903 9 032 7 839 7 011 9 254 8 221 7 834 9 838 80 799

rok 2020 EUR 7 902 8 958 8 419 8 854 7 915 8 597 9 111 8 907 8 723 10 109 87 496

rok 2021 EUR 4 265 5 581 7 537 9 315 8 941 9 459 9 286 10 974 8 485 8 402 82 244

rok 2022 EUR 8 182 6 808 8 079 7 555 8 422 7 631 7 494 7 836 7 317 8 120 0 0 77 445

rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022

Eur 80 799 87 496 82 244 77 445

Tony 1 840,2 1 790,0 1 583,6 1 358,7
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• Dôvodom návrhu nového všeobecného záväzného nariadenia
mesta Stará Turá o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré obsahuje aj návrhy na
zvýšenie jednotlivých sadzieb tohto miestneho poplatku
súčinnosťou od 01.01.2023 - je podstatný nárast nákladov
súvisiacich so zabezpečením odpadového hospodárstva.



Dôvody zvýšenia nákladov

• Inflácia

 zapríčiňuje nárast cien materiálov a služieb

 prejavujú sa vo zvýšení prevádzkových nákladov v podobe drahších náhradných dielov, opráv a

údržby techniky, drahších odpadových nádob a ostatného režijného materiálu a služieb.



Dôvody zvýšenia nákladov

• Nárast mzdových nákladov

 Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

 zaväzuje zamestnávateľov, na ktorých sa pri odmeňovaní vzťahujú postupy podľa zákona č.

553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zvýšiť v r. 2023 mzdy

pracovníkov

 od 1.1.2023 v tarifnej zložke mzdy o7% a od 1.9.2023 o ďalších 10%.



Dôvody zvýšenia nákladov

• Nárast cien PHM

 v roku 2022 nárast ceny nafty o cca 50% ,

 v roku 2021 uvádza štatistický úrad priemernú cenu tejto komodity 1,24 €/l ; v októbri 2022 je cena

na úrovni 1,88 €/l - > nárast o takmer 52%.



Dôvody zvýšenia nákladov

• Mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu

 v zmysle novelizácie zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch mala vstúpiť do účinnosti od 1.1.2023,

 každý pôvodca odpadu je povinný upraviť odpad pred uložením na skládku,

 mesto nedisponuje technológiou na takúto úpravu, musí túto službu zabezpečiť dodávateľsky,

 náklady na upravenie 1 t odpadu budú vo výške 45,60 €,

 vplyvom inflácie stúpne pre rok 2023 aj cena samotných poplatkov za uskladnenie odpadu (uloženie odpadu na

skládku, celková cena za mechanicko-biologickú úpravu, uloženie odpadu na skládku a poplatok do

Envirofondu) bude v r. 2023 cca 115.-€ za tonu, čo je v porovnaní s cenou 57.-€/t v roku 2022 nárast takmer

o102%.



rok 2022 rok 2023 rok 2023 bez MBÚ

Druh nákladu cena s DPH / t

Úprava odpadu 0,00 € 45,60 € 0,00 €

Skládkovanie 42,00 € 47,04 € 47,04 €

Poplatok 15,00 € 23,10 € 15,00 €

Spolu 57,00 € 115,74 € 62,04 €

Porovnanie skládkovného r.2022/2023



Porovnanie poplatkov v iných mestách

Mesto

Poplatky (€) osoba / rok

súčasné poplatky
Zvýšenie v r. 2023

Myjava 34,00 37,00
Nové Mesto nad Váhom 35,00 42,00
Piešťany 39,90 56,00
Vrbové 30,00 34,00

Bánovce nad Bebravou 35,02 50,00
Trenčín 32,52 37,07
Štúrovo 35,00 40,00

Stará Turá 27,00 38,00



Zvozové vzdialenosti

• Ďalšou skutočnosťou, na ktorú je nutné nesporne prihliadať, sú veľké zvozové vzdialenosti odpadu v regióne mesta
Stará Turá a okolitých kopaníc.

• V súčasnosti je v Starej Turej rozloha 90 km miestnych komunikácii. V uvádzaných okresných mestách je to výrazne
menší rozsah úseku ciest.

• Porovnanie Stará Turá vs Nové Mesto nad Váhom:
 územie mesta Stará Turá má rozlohu 50,94 km2, oproti tomu Nové Mesto nad Váhom sa rozprestiera na území

32,58 km2, čiže mesto Stará Turá má dvakrát väčší kataster ako Nové Mesto nad Váhom
 o viac ako polovicu menej obyvateľov, od ktorých je možné vyberať poplatok za odpad.

 Mesto Myjava má rozlohu 48,54 km2 , o 3 000 obyvateľov viac a aj tak výrazne vyššie poplatky za odpad.
 Mesto Piešťany najmenšiu rozlohu a to 44,2 km2 a o takmer 20 000 viac obyvateľov viac ako mesto Stará Turá.

Napriek tomu, že v okolitých mestách sú už - ako uvádzame - poplatky v súčasnosti 
podstatne vyššie a zvozové vzdialenosti sú určite kratšie, viaceré z nich prikročili k 

ďalšiemu zvyšovaniu tohto poplatku aj pre rok 2023.


