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1. NÁVRH NA UZNESENIE:
uznesenie č. /220219-Z
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zakúpenie váhovej technológie na ekodvor a kompostáreň do výšky 15.000,- €

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Legislatívne zmeny, ktoré prináša zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov:
•

Zmeny v poplatkoch sa týkajú vymedzenia poplatkovej povinnosti, stanovenia výpočtu
poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko, ako aj ustanovenia
Environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a
prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov. Novou právnou úpravou sa zároveň
nastavuje mechanizmus prerozdelenia týchto príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku
odpadov alebo na odkalisko.
•
Podstatnou zmenou je, že poplatok za skládkovanie pre obce sa má od roku 2019 do roku
2023 postupne zvyšovať, pričom sa má po novom pri výške poplatkov zobrať do úvahy aj miera
vytriedenia odpadu v obci. Kým aktuálne sa za skládkovanie platí fixná suma za tonu odpadu, po
novom obec, ktorá menej separuje, bude mať poplatok podstatne vyšší a zároveň sa postupne tento
poplatok bude zvyšovať. Obce, ktoré vytriedia väčšie percento odpadu, majú platiť nižší poplatok, ako
tie, ktoré menej dôsledne triedia.
•

Zmena nastáva v odvode časti poplatku do Environmentálneho fondu, ktorý bude mať právo
kontrolovať spolu s orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva správnosť výšky odvádzaných
poplatkov. Rozdelenie poplatkov medzi Environmentálny fond a obce je jednou z kľúčových zmien
novej právnej úpravy, ktorej cieľom je vytvorenie nového finančného zdroja na financovanie
investičných projektov obcí v oblasti odpadového hospodárstva.

•

Čím lepšie obec triedi, tým nižšiu sadzbu poplatku získava a platí nižší poplatok za
skládkovanie. Zároveň, iba obce, ktoré v triedení komunálneho odpadu dosahujú stanovenú
úroveň vytriedenia (2019 – 30 %, 2020 – 33 % a 2021 a nasledujúce roky – 35 %) a spĺňajú
ďalšie požiadavky uvedené v zákone (na území obce sa nenachádza skládka/odkalisko, obci
nebola v uplynulých 3 rokoch uložená sankcia, obec doručí žiadosť o poskytnutie príspevku do
30.6. príslušného roka) majú nárok na príspevok z výnosu poplatku. Úroveň vytriedenia je
uvedená v nariadení. Príspevok môže obec použiť len na účely odpadového hospodárstva, ak
však obec dosiahla v predchádzajúcom roku úroveň vytriedenia aspoň 60 %, môže príspevok
použiť na zlepšenie životného prostredia.

•

Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného
odpadu (20 03 07) na skládku odpadov €/t

Sadzba za príslušný rok v € . t-1

Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu

2019

2020

2021

1

<10%

17

26

33

2

10-20%

12

24

30

3

20-30%

10

22

27

4

30-40%

8

13

22

5

40-50%

7

12

18

6

50-60%

7

11

15

7

>60%

7

8

11

Položka

Z hore uvedených dôvodov je potrebné na ekodvor a kompostáreň zakúpť váhu, aby sa
vyseparovaný odpad vedel odvážiť a zaevidovať. Podľa predbežných informácií je cenová
kalkulácia nasledovná:
Cenová rekapitulácia :
Komplexná dodávka váhovej technológie:
Technológia kovovej nadúrovňovej váhy 8m/30t,
7.900,-€
2 plné nájazdy
1.680,-€
Montáž mechaniky, inštalácia elektroniky, kalibrácia, doprava technikov, zaškolenie 1.470,-€
Doprava technológie /vážny most Zemné
420,-€
Certifikácia váhy 30t, príprava na certifikáciu
750,-€
12 220,-€
+ DPH 2.444,-€
Spolu 14.664,- €

