
 
Informácia o zmene a doplnení zákona č.  582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov (zákonom č. 243/2017 Z. z. 

o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zákonom č. 292/2017 Z. z., ktorým bol menený a doplnený zákon  

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
s účinnosťou od 1.1.2018  

 
 

 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) bol 

v roku 2017 dvakrát novelizovaný s účinnosťami  od 1.1.2018 a to:  

               -    zákonom č. 243/2017 Z. z. o verejnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý  

v Čl. VII   menil a dopĺňal zákon  o miestnych daniach a  

    -  zákonom č. 292/2017 Z. z., ktorý menil a doplnil zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon   odpadoch“), a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý v  Čl. IV  menil a dopĺňal zákon  o miestnych  daniach.  

I.  
       V zákone  č. 243/2017 Z. z. o  verejnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ktorý menil a dopĺňal  zákon o miestnych daniach bolo v  § 17 ods. 1, ktorý upravuje zákonné  

oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností, doplnené  písm. e), čím sa rozšíril okruh 

oslobodenia od dane na pozemky a stavby vo vlastníctve verejných výskumných inštitúcií. Podľa 

predmetného ustanovenia od dane z nehnuteľností sú  oslobodené pozemky a stavby alebo ich časti vo 

vlastníctve verejných výskumných inštitúcií alebo vo vlastníctve štátu  v správe Slovenskej akadémie 

vied slúžiace na vedeckovýskumné účely.    

II.  

      Zákon č. 292/2017 Z. z., ktorý menil a doplnil  zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,  menil 

a doplnil  zákon o miestnych daniach v desiatej časti - poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).   

Zmena v platení poplatku  

Zákon o miestnych daniach v § 77 ods. 1  písm. a) až e) upravuje, za ktoré  činnosti a za aké 

náklady sa poplatok platí.  Novelou zákona bolo predmetné ustanovenie doplnené o ďalšie  písm. f), 

podľa ktorého sa poplatok platí aj za činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nie 

je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.    

 



Zmena v sadzbe poplatku  

 Zákon o miestnych daniach v  § 78 ods. 1 písm. a) až c)  upravuje sadzbu poplatku. Novelou 

zákona bolo v  ods. 1 písm. a)  doplnené že,  ak v obci nebol  zavedený  množstvový zber za drobné 

stavebné odpady, náklady za drobné stavebné odpady sa započítajú do sadzby poplatku, ktorú správca 

poplatku ustanoví v rozpätí  najmenej  0,0033 eura a najviac   0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 

komunálnych odpadov alebo  drobných stavebných odpadov alebo najmenej  0,0066 eura a najviac 

0,1659 eura za kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.    

    V § 78 ods. 1 písm. c), ktorý upravuje sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady v rozpätí 

dolnej a hornej hranice, novelou zákona bolo doplnené, že táto sadzba poplatku sa použije iba vtedy, ak 

v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.    

           Zároveň bol v § 78  novo doplnený  odsek 3, podľa ktorého ak správca poplatku neustanoví 

sadzbu poplatku všeobecne záväzným nariadením podľa odseku 1, použije sa sadzba poplatku podľa 

odseku 1 v dolnej hranici sadzby poplatku. Ak obec zavedie množstvový zber  za drobný stavebný 

odpad všeobecne záväzným nariadením podľa § 81 ods. 20 zákona o odpadoch, iba v tomto prípade 

môže ustanoviť sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad podľa § 78 ods. 1 písm. c) zákona 

o miestnych daniach.    

Účinnosť zákona  

Zákon č. 243/2017  Z. z. o  verejnej  inštitúcii a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  

a zákon č. 292/2017 Z. z., ktorý menil a doplnil  zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch nadobúdajú  

účinnosť 1. januára 2018.  
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