
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov  

v obci Klubina za rok 2018 

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a 

doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Klubina predkladá informácie                       

o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 

nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.): 

                            31274,00 

ÚVKO = ------------------------------------------------- x 100% = 24,45% 

                          127914,00 

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 

07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2019: 10 €/tona. 

 

 

 

 1. januára 2019 nadobudol  účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie 

odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (,,Zákon“) a nariadenie 

vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov 

za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za 

uloženie odpadov (ďalej ,,Nariadenie“). 

Pre obce a mestá prinášajú obidva právne predpisy podstatné zmeny, ktoré ovplyvnia ich 

rozpočty na strane príjmov a výdavkov. Zvýhodňujú tie, u ktorých je miera triedenia 

komunálnych odpadov viac ako 30%. Zmena spočíva v položkách a výške sadzieb za 

uloženie jednotlivých druhov komunálnych odpadov, systéme výpočtu poplatku za uloženie 

zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov, mení sa systém 

prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov. Pre našu 

samosprávu to znamená zvýšenie nákladov na zvoz a likvidáciu tuhého komunálneho 

odpadu. Každoročne sa poplatok za uloženie odpadu bude zvyšovať a v prípade, že sa 

miera triedenia komunálneho odpadu v obci Klubina nezlepší, náklady na zvoz 

komunálneho odpadu môžu stúpnuť a z tohto dôvodu sa tieto zvýšené náklady 

v nasledujúcich rokoch premietnu do poplatku za komunálny odpad.  

 


