Dôvodová správa k návrhu VZN o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO
od 1.1.2020 .
V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predkladáme na rokovanie Obecného
zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach s účinnosťou od 1.1.2020.
Obec predkladá nový návrh VZN o miestnych daniach, kde v časti dane z nehnuteľností neboli
navrhnuté navýšenia sadzieb niektorých druhov miestnych daní a v časti miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad boli navrhnuté zvýšenia. Dôvody na úpravy sadzieb
miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : Obec ako správca dane od roku
2014, 2015 dane neupravovala, pričom odvtedy došlo k výrazným všeobecným ale aj ekonomickým a
hospodárskym zmenám. Miestny poplatok za komunálny odpad bol naposledy upravovaný v roku
2015. Vzhľadom k tomu je obec nútená pristúpiť k nevyhnutným zmenám v daňovej politike. Výška
podielových daní pre rok 2020 by mala byť porovnateľná s rokom 2019 avšak je tu možné riziko
zníženia výšky podielových daní zo strany štátneho rozpočtu vzhľadom na predpokladané spomalenie
rastu ekonomiky. Tieto fakty samosprávu nútia reagovať snahou o vyrovnanie rozpočtu obce
zvýšením príjmu z miestnych daní a poplatkov. U dani za ubytovanie sa sadzba z 0,30 € za každú
fyzickú osobu a prenocovanie navrhuje zvýšiť na 0,50 € za každú fyzickú osobu a prenocovanie.
U sadzieb dane za jedného psa a kalendárny rok sa navrhuje nasledovné zvýšenie:
a) ak je pes chovaný v byte z 15,00 € na 20,00 €
b) ak je pes chovaný v rodinnom dome v intraviláne obce z 6,50 € na 10,00 € .
Miestny poplatok za komunálny odpad
Dôvodová správa: V roku 2018 bol zo strany štátu upravený poplatok za ukladanie odpadu na skládky
odpadov podľa úrovne vytriedenia v predchádzajúcom roku. Úroveň vytriedenia pre rok 2019
(13,08%) sa v zmysle zákona počítala až vo februári 2019 a na jej základe sme platili poplatok 12 €/t .
Pre rok 2020 je poplatok stanovený na 24 €/t čím sa pre našu obec navýšia náklady o 4 560 € pri
súčasnom množstve odpadu. Sadzba pre obyvateľov bola v troch predchádzajúcich rokoch 10
€/osobu. Zmena poplatku už pre rok 2019 predstavovala zvýšenie nákladov o viac ako 3 €/t, ale pre
obyvateľov sa sadzba už nedala upraviť . Sadzba pre rok 2021 sa opäť zvýši na 36 €/t čo bude
predstavovať pre obec nárast nákladov, pri súčasnom množstve odpadov a úrovni vytriedenia v roku
2019 na úrovni 20 až 30 %. Obec Terany bude zabezpečovať pre občanov obce aj služby nad rámec
povinností vyplývajúcich zo zákona v podobe odvozu zelene do kompostárne v Dudinciach. Zmena
úrovne vytriedenia naráža na likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov v kompostéroch, nakoľko
takto zneškodňovaný odpad nemôžeme pre výpočet úrovne vytriedenia uvažovať. Navrhované
sadzby za komunálny odpad a drobný stavebný odpad :
a/ pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt sa navrhuje zvýšenie z 10 €/rok na
15 €/rok,
b/ pre fyzickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť ( napr.
rekreačná chalupa, chata, záhradná chatka, neobývaný dom) sa navrhuje zvýšenie z 10 € na 25 €/rok,
c/ pre fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť na
území obce na účel podnikania alebo na iný účel ako na podnikanie sa navrhuje ponechať 25€ za
osobu zamestnanca/rok,

d/ pre fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na poskytovanie ubytovacích služieb sa navrhuje zvýšenie z 10 € na
25 €/rok za miesto.
Sadzba za kg stavebného odpadu ostáva nezmenená 15€/tona.

Príjmy za komunálne odpady 2018

do 30.9.2019

6296

5686

Náklady za odpad v roku 2018

do 30.9.2019

8533 € /odvoz a uloženie/

4421 € /odvoz a uloženie/

1300 €/PHM a poistenie/

1300 € /PHM a poistenie/

1620 € /imanie skládka/

1620 € /imanie skládka/

Spolu: 11453 €

Spolu: 7341 € + 10 až 12/2019 predpoklad cca
2000 €= 9341 €

Náklady pre rok 2020 – opätovné navýšenie podľa separácie v roku 2019 na 24€/tona, prípadne
menej podľa skutočného stavu vyseparovaných komodít v roku predchádzajúcom.
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