
Príloha č. 2 
Všeobecne záväzného nariadenia obce Marianka č.  /2019  
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Sadzba poplatku za komunálne odpady 

 

Sadzba poplatku za komunálne odpady 

Objem nádoby Sadzba za 1 liter Počet vývozov za 
kalendárny rok 

Poplatok za rok 

[v litroch] [€]   [€] 

110 0,043007 26 123,00 

120 0,040385 26 126,00 

240 0,027244 26 170,00 

1100 0,016888 26 483,00 

 

 

Poplatok za prenájom nádoby [€] 

Objem nádoby Poplatok za prenájom 
nádoby 

[v litroch] [€] 

110 6,00 

120 6,00 

240 7,00 

1100 106,00 

 

 

Zníženie poplatku podľa § 9 odsek 1 (kompostovanie) 

Zníženie poplatku o 15 % 

 

 

Zníženie poplatku podľa § 9 odsek 2 (triedenie) 

Miera triedenia 
domácnosti 

Zníženie poplatku 

[%] [%] 

od 20 %  - do 30 % o   5 % 

od 30 %  - do 40 % o 10 % 

od 40 %  - do 50 % o 15 % 

od 50 % viac o 20 % 
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Zníženie poplatku podľa § 9 odsek 5 (za nezrealizované vývozy) 

Objem nádoby Počet vývozov za 
kalendárny rok 

Maximálny počet 
nezrealizovaných 
vývozov (na odpočet) 

Zníženie poplatku za 
1 nezrealizovaný 
vývoz 

[v litroch]     [€] 

110 26 10 1,30 

120 26 10 1,40 

240 26 10 2,80 

1100 26 10 13,00 

110 52 20 1,30 

120 52 20 1,40 

240 52 20 2,80 

1100 52 20 13,00 

 

 

Zníženie poplatku podľa § 9 odsek 6 (zníženie tvrdosti zákona) 

Objem nádoby Počet vývozov za 
kalendárny rok 

Zníženie poplatku Znížený poplatok za 
rok 

[v litroch]   [%] [€] 

110 alebo 120 26   50,00 

 

 

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez nebezpečných látok 

za 1 kg 0,078 € 

 

 

Určenie poplatku 

𝑃𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑘 𝑝𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛í𝑘𝑎

= (𝑃𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑘 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑛á𝑗𝑜𝑚 𝑛á𝑑𝑜𝑏𝑦(𝑝𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑛ý 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑛á𝑑𝑜𝑏𝑦)   

+  𝑃𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑘 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘(𝑝𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑛ý 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑛á𝑑𝑜𝑏𝑦))

− 𝑍𝑛íž𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑘𝑢 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑖 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑á𝑟𝑛𝑦 𝑟𝑜𝑘 

 

𝑍𝑛íž𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑘𝑢 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑖 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑á𝑟𝑛𝑦 𝑟𝑜𝑘 (𝑠𝑎𝑑𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛á 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑐ℎ. 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑. 𝑟𝑜𝑘)

= (𝑃𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑘 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘 − 𝑧𝑛íž𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑧𝑎 𝑛𝑒𝑧𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑣ý𝑣𝑜𝑧𝑦 )

∗ 𝑧𝑛íž𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑧𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑒 ∗ 𝑧𝑛íž𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛𝑖𝑒  
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Výpočet miery triedenia domácnosti [%] 

𝑀𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑚á𝑐𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠ť 𝑡𝑟𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑧𝑙𝑜ž𝑖𝑒𝑘 𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛á𝑙. 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑢 [𝑘𝑔]

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜čí𝑡𝑎𝑛á ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠ť 𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛á𝑙. 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑢 [𝑘𝑔]
∗ 100% 

 

𝑇𝑟𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛é 𝑧𝑙𝑜ž𝑘𝑦 

= 𝑃𝐴𝑃𝐼𝐸𝑅 (𝑝𝑜𝑑ľ𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑒) + 𝑃𝐿𝐴𝑆𝑇𝑌∗1 (𝑝𝑜𝑑ľ𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑒)

+  𝑆𝐾𝐿𝑂 (ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠ť 𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑙ú 𝑜𝑏𝑒𝑐 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑚á𝑐𝑛𝑜𝑠𝑡í⁄ )

+  𝐵𝐼𝑂 (𝑝𝑎𝑢šá𝑙 𝑣 𝑝𝑟í𝑝𝑎𝑑𝑒 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑢 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎ť) 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠ť 

= 𝑡𝑟𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛é 𝑧𝑙𝑜ž𝑘𝑦 

+  𝑧𝑚𝑒𝑠𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛á𝑙𝑛𝑦 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑 𝑍𝐾𝑂 (ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠ť 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜čí𝑡𝑎𝑛á 𝑝𝑜𝑑ľ𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑒) 

 

PLASTY*1: Spoločná nádoba pre plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) 

 

Prepočítaná hmotnosť (príslušného druhu odpadu): Celková odvážená hmotnosť (súčet hmotností 

netto podľa odovzdaných lístkov z váhy od zvozovej organizácie) odpadu sa podelí evidovaným 

počtom vývozov a objemu nádob príslušného druhu celej obce a potom sa vynásobí evidovaným 

počtom vývozov a objemu nádob príslušného druhu danej domácnosti. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑝𝑜čí𝑡𝑎𝑛á ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠ť

=
𝑂𝑑𝑣áž𝑒𝑛á ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠ť 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑢 [𝑘𝑔] 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑗 𝑜𝑏𝑐𝑒

(𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣ý𝑣𝑜𝑧𝑜𝑣 ∗ 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑛á𝑑𝑜𝑏𝑦 [𝑙] 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑗 𝑜𝑏𝑐𝑒)

∗ (𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣ý𝑣𝑜𝑧𝑜𝑣 ∗ 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑛á𝑑𝑜𝑏𝑦 [𝑙] 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑑𝑜𝑚á𝑐𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖) 

  

 


