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Vec:  
Oznámenie a prehlásenie o sadzbe poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov  
na rok 2023 
 
         V zmysle § 4 ods. 1 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 Vám ako prevádzkovateľovi skládky odpadov 
v Mokrom Háji  oznamujeme, že  sadzba  poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov  
na  rok 2023 je 18 €/t.     
 
       Podľa § 4 ods. 4 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 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 
vypočítaných podľa vzorca uvedeného v Prílohe č. 2  je  43,99 %.  
 
      Podľa Prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb 
poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov 
za uloženie odpadov je podľa položky č. 3 pri úrovni vytriedenia komunálnych odpadov 43,99 %  
sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu  
na skládku odpadov pre rok 2023   18 €. 
 

 
 ÚV =   66 158   x 100  (%) = 43,99 %. 
            150 388 
 
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Letničie za  rok  2022  je  43,99 %. 
 
 



Sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu v zmysle 
Nariadenia  vlády  č. 330/2018 Z. z.   je  pri úrovni  vytriedenia  komunálneho odpadu  43,99 %  
18 €/t. 

 
 
Príloha: 

 Informácia k výpočtu poplatku za uloženie odpadu – ohlásenie o vzniku odpadov 
a nakladaní s ním  

 Informácie k výpočtu poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov – vzorec  
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