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  Z á z n a m 
zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 15.10.2018 

 
Účasť: 
Prítomní: Ing. Peter Halada -predseda komisie 

 
Neprítomní: Adam Peciar - PN - ospravedlnený 

 

Mgr. Matej Lančarič - podpredseda  
Ing. Bystrík Stanko 
Ing. arch. Róbert Suchý 
Ing. Martin Galbavý 
Ing. Ján Kánik 

 
Ďalší prítomní: 

Ing. Jozef Alchus - ospravedlnený 
Ing. Augustín Hambálek - 
ospravedlnený 
 

 
 

 

 

Ing. Mário Veneni - vedúci odboru 
dopravy a komunálnych služieb -
ODaKS 

 

 

  

Ing. Miroslava Zrebná - vedúca úseku 
dopravy ODaKS 
Ing. Zuzana Bodišová - vedúca úseku 
komunálnych služieb ODaKS 
Ing. Dominika Slezáková - ODaKS 
Mgr. Petruška Sečenová - ODaKS 

 
 

   

 
 

  

 
 

Schválený  program: 
 
1. Otvorenie. 
2. Prerokovanie materiálu: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady“. 
3. Rôzne. 
4. Záver.  
 
1. Zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo na MsÚ v Trnave otvoril predseda komisie Ing. Peter Halada, ktorý 

prítomných privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia.  
 

2. V druhom bode rokovania Ing. Zuzana Bodišová prezentovala návrh uznesenia a dôvodovú správu 
v rámci predloženého materiálu „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ nasledovne: 

 

• Navrhla sprehľadniť, zjednotiť a sfunkčniť aktuálne platné VZN v sadzbách miestnych poplatkov 
za komunálny odpad  
 

• Navrhla zvýšiť poplatky za komunálny odpad, nakoľko ak ich nezvýšime tento rok, budeme 
k tomu musieť pristúpiť v roku 2019  

 

• Bol odprezentovaný nový návrh VZN, ktorý obsahoval päť základných sadzieb miestnych 
poplatkov a to : 
 

• €/osoba/deň - rodinný dom 

• €/osoba/deň - bytový dom 

• €/liter - množstevný odpad - právnické osoby 

• €/liter - množstevný odpad (škola, zdravotnícke zariadenia, verejnoprospešné organizácie...) 

• €/kg - za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 
 

• Legislatívne zosúladenie so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktorý od 1.1.2016 nadobudol účinnosť. 
V predmetnom zákone o odpadoch prišlo k zmene systému financovania triedených zložiek 
komunálneho odpadu, pre ktoré je ustanovená tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov a všetky 
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náklady spojené so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov, z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov, vrátane zberných nádob znášajú výrobcovia vyhradených 
výrobkov resp. organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“), s ktorou má mesto 
uzatvorenú zmluvu. To znamená, že OZV, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu je povinná 
zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu bez 
ohľadu na to, či pochádza od fyzických alebo právnických osôb. Sadzby poplatkov uvedené v čl. 
6 ods. 2) sú v praxi už neúčinné. 
 

• Vypustenie čl. 6 ods. 2) z dôvodu uvedeného v bode 1. 
 

• Terminologické zosúladenie textu so zákonom v čl. 6 ods. 4) ktorým je fyzická osoba v hmotnej 
núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP, držiteľ preukazu 
fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom a  prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba. 
 

Komisia odsúhlasila iba legislatívne zosúladenie so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov. 

 
 

Meno a priezvisko člena 
komisie 

Hlasovanie 

 

Zdôvodnenie 

        za proti zdržal sa 

Ing. Peter Halada x    

Mgr. Matej Lančarič x    

Ing. Bystrík Stanko x    

Ing. arch. Róbert Suchý       X    

Ing. Ján Kánik X    

Ing. Martin Galbavý x    

Spolu hlasov 6    

 
 
3. V závere predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť a rokovanie komisie ukončil. 

 
 
V Trnave 15.10.2018 
 
 
 

Ing. Peter Halada, v. r. 
predseda Komisie dopravy  

a verejnoprospešných služieb 
 
 
Zapísala: Mgr. Petruška Sečenová 


