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Obec Hviezdoslavov 
 

 
 
 
 
Materiál na rokovanie  OZ                                                                      K bodu: č.  
dňa 16.12.2021 
 
 
 

 
 

VZN č. 3/2021 
o miestnych daniach, poplatku za komunálny odpad  

a poplatku za drobné stavebné odpady 
 

 
 
 

Materiál obsahuje: 
1. Návrh VZN 
2. Dôvodovú správu 

 
  
 
Predkladá:                                                                          
Tatiana Skybová 
zástupkyňa starostu, poslankyňa 
          
                                                                                   
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní  materiálu  s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hviezdoslavov č. ../2021 o miestnych daniach 
a o poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobné stavebné odpady. 
 
Dôvodová správa predkladateľa: 
 
Obec Hviezdoslavov pristupuje od 1.1.2022 k zmene niektorých daní. Obec sa v záujme 
podpory poľnohospodárstva na jej území rozhodla znížiť daňové zaťaženie subjektov 
vykonávajúcich poľnohospodársku činnosť.  

Finančná komisia na základe komplexnej analýzy stanovila nasledovnú daňovú zmenu : 

Zníženie dane A - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a to sadzbu dane z 0,75% na 
0,5%, čo v priemere pre majiteľa 40 Ha pôdy znamená zníženie o cca 500 €.  
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Zníženie dane B - stavby na pôdohospodársku produkciu, a to sadzbu dane z 0,26% na 0,20%, 
čo v súhrne pre majiteľov týchto budov znamená zníženie dane o cca 400 €. 

pozn. Výpočet dane - Základ dane* Sadzba dane - čo znamená v prípade dane A : Základ dane 
* 0,005 (Percentuálny základ dane / 100) 

Dan B - Základ dane * 0,002 

  Zníženie dane  A - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, podľa veľkosti: 
              
   2021 2022 Celkové zníženie     
  cca 40 Ha 1512,46 € 1008,31 € 504,15 €     
              
              

  
Zníženie dane B - stavby na pôdohospodársku produkciu - pre všetkých 
platiteľov spolu: 

              
    2021 2022 Celkové zníženie     
    1739,92 € 1338,40 € 401,52 €     
              

 

Na základe priemerného zvyšovania inflácie, sa obec rozhodla úmerne zvýšiť dane svojim 
obyvateľom, tieto dane sú: 

Zvýšenie dane G - stavebné pozemky, a to sadzbu dane z 0,9% na 0,95%, Čo pre vlastníka 
stavebného pozemku o veľkosti cca 650m2 znamená zvýšenie o cca 9€: 

            

  
Stavebné 
pozemky 2021 2022 

Celkové 
zvýšenie   

  650m2 169,29 € 178,70 € 9,41 €   
 

Zvýšenie dane H - ostatné plochy okrem stavebných plôch, a to sadzbu dane z 0,6% na 0,7%. 

Zvýšenie dane C - záhrady, a to sadzbu dane z 0,6% na 0,8%. 

Zvýšenie F - zastavané plochy a nádvoria, a to sadzbu dane z 0,6% na 0,75%. 

Súhrnné zvýšenie daní H, C a F podľa veľkosti pozemku:  

          
Súhrnné zvýšenie daní pre priemerného obyvateľa podľa veľkosti 
pozemku: 
          

  2021 2022 
Celkové 
zvýšenie   

Pozemok 550 m2 4,61 € 5,90 € 1,28 €   
Pozemok 750 m2 6,59 € 8,72 € 2,12 €   
          

poznámka : Výpočet dane pozostáva z vynásobenia Základu dane sadzbou dane/100 =  Základ 
dane * Sadzba dane/100. 
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Obec na základe zákona č. 582/2004 Z.z. § 7 ods.1 a ods.5  upravuje základ dane pre trvalé 
trávne porasty a to zo sumy 0,155 EUR/m2 na 0,0922 EUR/m2:  
  
(1) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) je hodnota pozemku bez porastov 
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1. 

   

 
Okres Kód KÚ* 

Názov katastrálneho 
územia/okresu 

Hodnota v eurách/m2 

 OP TTP 

 201 okres DUNAJSKÁ STREDA 0,9211 0,1845 

 201 820571 Hviezdoslavov 0,4700 0,0000 
  
 
V súlade so zákonmi Slovenskej republiky sú poplatky za komunálny odpad účelovým 
príjmom obce viazané na náklady definované zákonom a zároveň obec by zo zákona nemala 
platiť tieto služby na odpadové hospodárstvo z iných prostriedkov. Z tohto dôvodu všetky 
náklady obce súvisiace s odvozom, úpravou  a skládkovaním odpadov (okrem odpadov 
triedeného zberu) je obec povinná preniesť na pôvodcu odpadu, t.j. domácnosti a firmy na 
území obce. V dôsledku tejto legislatívnej podmienky obec Hviezdoslavov pristupuje k 
1.1.2022 k úprave cien za komunálne odpady. 
 
Zvýšenie poplatkov za odvoz odpadu o 41% na 0,049 eur za liter je zapríčinené najmä nárastom 
výdavkov na odvoz BIO odpadu a kuchynského odpadu. Ohlásené je zvyšovanie cien 
skládkovania BIO odpadu o 30% a zvýšenie cien za jednu nádobu o 2,5%. Projekcia na rok 
2022 na základe rozhodnutí stavebného úradu a trendu minulých rokov uvažuje s 10% 
navýšením množstva vyprodukovaných ton BIO odpadu. Náklady na vývoz kuchynského 
odpadu medziročne rastú výhradne kvôli tomu, že v roku 2021 fungoval jeho vývoz od začiatku 
roka iba v Hviezdnom bývaní (15 nádob) a zvyšok obce (60 nádob) sa spustil až od júla 2021. 
V roku 2022 bude fungovať vývoz po celý rok v celej obci. Nakoľko zber kuchynského odpadu 
nie je v plnej miere využívaný, projekcia nákladov na rok 2022 počíta aj so zaobstaraním 
mikroténových vreciek, určených na kuchynský odpad s cieľom, pripomenúť a motivovať 
občanov, aby kuchynský odpad separovali.  
 
Dôvodom nárastu cien v odpadovom hospodárstve sú teda predovšetkým legislatívne zmeny 
(povinné zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu, kuchynského odpadu,  
nebezpečného odpadu, poplatky do envirofondu podľa percenta triedenia odpadu v obci a.i). 
Dá sa predpokladať, že tento trend bude v nasledujúcich rokoch pokračovať, ba dokonca 
akcelerovať. 

V projekcii na rok 2022 bolo zohľadnené aj aktuálne rozloženie výmerov za odvoz odpadu v 
roku 2021. Z environmentálneho hľadiska aj z hľadiska budúcich poplatkov je pozitívnym 
trendom, že oproti roku 2020 došlo k výraznému zamieňaniu nádob s objemom 240 litrov za 
120-litrové nádoby. 
  
Obec výrazne poukazuje na to, že vo VZN nestanovuje rozdielny meter na poplatníkov. Obec 
však aj naďalej môže poplatníkovi z dôvodu zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona 
poplatok znížiť rozhodnutím. 
  
Poplatník si môže, tak ako doposiaľ, požiadať o zníženie poplatku podľa §82 ods. 3 zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
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stavebné odpady. Takúto žiadosť si je poplatník povinný podať na Obecnom úrade, kde mu 
s jej podaním pomôže príslušný zamestnanec úradu. V žiadosti stačí aby uviedol svoje meno, 
adresu trvalého pobytu a stručne heslovito dôvod podania žiadosti. Jeho žiadosť bude obratom 
individuálne posúdená. 
  
Obec zároveň vyzýva občanov, aby si túto svoju zákonnú možnosť, aj s ohľadom na zvýšené 
náklady za vývoz komunálneho odpadu a s tým súvisiaci zvýšený poplatok, uplatňovali. 

Obyvatelia obecnej časti Hviezdne bývanie, kde sú poplatníkmi správcovia, môžu požiadať 
svojho správcu o túto úľavu písomne. Ten následne požiada o úľavu obec.   
 

Našou snahou je, aby sa niektoré nevyhnutné opatrenia čo najmenej dotkli 
najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ako sú seniori, či zdravotne znevýhodnení 
občania. Tieto osoby, ak  žijú v domácnosti o max. 2 osôb, môžu opäť požiadať o zníženie 
poplatku za komunálny odpad, a to o 60% v rámci rozsahu VZN o miestnych daniach 
a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad.  

Poplatníci si môžu v rámci nakladania s komunálnym vymeniť 240 l nádobu za 120 l na 
obecnom úrade počas úradných hodín.  

Keďže momentálne nám zmluva so zberovou spoločnosťou neumožňuje používať menšie 
nádoby ako 120-litrové ani zmenšiť frekvenciu vývozov,  je možné spoločné užívanie jednej 
nádoby pre viacero domácností v blízkom susedstve a má nárok na rovnaký typ zľavy alebo 
zvýhodnenia ako poplatník, ktorého nádobu užíva. Dve domácnosti, ktoré dôsledne triedia, tak 
zaplatia spolu iba jeden poplatok za komunálny odpad (bod 23.4) 

 
V prípadovej štúdii je porovnanie  cien poplatkov za komunálny odpad v roku 2022 bez zliav 
a so zľavami: 

sadzby do VZN pre rok 2022    
základná sadzba: 0,049 eur/liter 
zľava 40% je len ilustratívna (výška celkovo 
poskytnutej zľavy môže byť rôzna, uvedené údaje 
sa zakladajú na dátach z predchádzajúcich 
účtovných rokoch) 
  

 

 

  poplatok za jeden odvoz 
 ročný poplatok (26 

zvozov)* 

  

základná 
sadzba 
(bez zľavy) Zlava 40% 

Zlava 
60% 

základná 
sadzba 
(bez zľavy) 

Zlava 
40% 

Zlava 
60% 

110 l 5,43 € 3,26 € 2,17 € 141,14 € 84,68 € 56,46 € 
120 l 5,92 € 3,55 € 2,37 € 153,97 € 92,38 € 61,59 € 
240 l 11,84 € 7,11 € 4,74 € 307,94 € 184,77 € 123,18 € 
1100 l 54,29 € 32,57 € 21,71 € 1411,41 € * * 

* cena pre 1100l nádoby platí pre 52 zvozov. Zľava 40% a 60% sa nedá vyčísliť v EUR, pretože 
správca rozdeľuje poplatok medzi obyvateľov bytoviek, ktorých počet môže byť rôzny. 

 

 


