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     Obec Markušovce 
 
 

 

Materiál na rokovanie  

3. zasadnutia obecného  zastupiteľstva  Obce 

Markušovce 

Dňa:  15. 12. 2022 

 

Bod programu číslo:  

 

7. 
 

 

 

Bod programu: 
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Markušovce č.1/2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Markušovce č.5/2016 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné od 01. 01. 2017 

-Dodatku č.1 – 

 

Materiál predkladá:  

Peter Fulla, starosta obce 

Ing. Františka Šteinerová, hlavná kontrolórka 

 

Materiál vypracoval: 

Ing. Františka Šteinerová 

hlavná kontrolórka 

 

Návrh na závery k prerokovanému bodu: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

sa uznáša  

na prijatí Všeobecného záväzného nariadenia Obce Markušovce č.1/2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Markušovce č.5/2016 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady -dodatku č.1 –. 

 

Dôvodová správa: 

Dňa 1. novembra 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 335/2022, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 584/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktorým mení niektoré podmienky a sadzby. V súčasnosti 

sa výber miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

riadi VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady účinnom od 01. 01. 2017. Sadzby dane sa týmto návrhom nemenia, 

iba sadzby za výber poplatku za komunálny odpad. Vzhľadom k tomu, že obec nemenila 

sadzby za výber poplatku za komunálny odpad od účinnosti VZN č. 5/2016 a neustále 

narastajú náklady s likvidáciou odpadu, navrhujeme zvýšenie tejto sumy paušálneho poplatku 

minimálne na hodnotu 12,- Eur/osoba/rok u fyzických osôb a tiež navrhujme zvýšenie 

poplatku pre fyzické osoby- podnikateľov a právnické osoby na 0,0350 Eur za liter/dm3  

neváženého množstvového komunálneho odpadu, čo je pomerom rovnaké navýšenie ako 

u FO, t.j. 2,649 x viac ako u pôvodnej sumy uvedenej v poslednom platnom VZN /0,0132 

Eur/l/dm3/.  
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Prehľad skutočných príjmov a výdavkov súvisiacich s komunálnym odpadom za roky 

2019-2022 v Eur 

 

 

Príjmy 2019 2020 2021 2022-do 

30.9.2022 

Za kom.odpady 13 159,86 13 024,08 12 948,36 12 681,09 

Za KO-nedo-

platky min. 

rokov 

2 908,39 3 916,81 2 312,52 2 176,97 

Enviromnetálny 

fond 

21 787,64 24 883,04 22 863,17 13 418,56 

Spolu príjmy 37 855,89 41 823,93 38 124,05 28 276,62 

Výdavky  0510 

nakladanie s 

odpadmi 

58 888,09 89 221,28 112 530,02 90 524,13 

Rozdiel-hradila 

obec 

21 032,20 47 397,35 74 405,97 62 247,51 

Zddoj: Rozpočty obce Markušovce za roky 2019-2022 

 

Za rok 2022 bolo na základe platného VZN vyrubených za odpad: 

Právnické osoby –      6 993,01 Eur 

Fyzické osoby -                                                       20 805,28 Eur 

FO SZČO alebo iné podnikanie-                                 136,03 Eur 

Spolu:                 27 937,32 Eur  

 

 

 

Prílohy k materiálu: 

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Markušovce č.1/2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Markušovce č.5/2016 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné od 01. 01. 2017 

-Dodatok č.1 – 

 

 

V Markušovciach dňa  28.11. 2022 
 

 


