
 

 

 
Po verejnej pochvale sútok sklamaní... 
Nanovo sa musím k tomu vracať. Mrzí ma, že mi to nedá pokoj, ale dnes som sa 
prešla po našom meste a žalostne som zaplakala. 
Znova sa topíme v bodreli a v špine a aby som Vás „potešila“ poplatky za odvoz 
komunálneho odpadu sa chystajú akože enormne zvýšiť(ak prejde návrh vyvesený 
na pripomienkovanie dňa: 21.11.2008 prekročia takmer dvojnásobok toho čo sme 
platili doteraz) 
V žiadnom prípade nechcem spustiť revolúciu, pretože viete čo by bolo keby sme 
sa konečne prebudili? Viete čo by bolo keby sme zjednotili naše sily? Niekto by 
prestal bohatnúť na poctivých a to je presne to čo naše mesto v tejto chvíli 
potrebuje najmenej...budem drzá milí moji, ale tí čo ma poznáte viete ako to 
myslím. 
 
Ak prestaneme platiť poplatky za odvoz smetí, prehrešíme sa voči mestu a preto ak 
mám spôsobiť davovú psychózu nebude v štýle: „Aká práca taká pláca“ 
Bola som nahnevaná pretože som mala pocit, že len “moje“ sídlisko je v 
znevýhodnení, zdalo sa mi to netaktné, ak však porovnáte fotky, zistíte, že šalalala 
vezieme sa jedným vlakom!!! 
Netápam sa v škodoradosti a vôbec mi to nie je ukradnuté, ale naťahuje mi to ústa 
na taký ten priblblý úsmev, pretože teraz už viem, že si za to môžeme sami! Totiž 
po hlave nám vedia skákať len do takej mieri, do akej si necháme a nezáleží na tom 
či mi veríte, ale či sa dokážete Vy primerane ohodnotiť! 
- Či ja sa dokážem ohodnotiť?  
- Žartujete?  
Po úspešnom odštartovaní kariéry upratovačky v meste Tornaľa, kde roky prebdené 
nad vysokoškolskými skriptami mi boli asi tak na tri veci sa moje sebavedomie 
vzdialilo od môjho ega približne na miliardy svetelných rokov, nemá to význam 
tajiť, ale nebojte sa o mňa, vraj sa to dá liečiť... prinajmenšom pozitívnou 
autosugesciou, návštevou terapeuta či formou jogistických cvičení, kde svoje 
vyššie položené „ja“ nepresmerujem na karmické dlhy...kladivo je už len tým 
krajným  prípadom! 
V skutku som sa snažila čosi riešiť.  
Keď som sa však pobrala raz, dvakrát, možno trikrát sťažovať na MsÚ, nikto za 
mnou nestál, tým pádom ma byrokraticky poslali z jedných dverí  do druhých, tu-
kde-tam si ma diplomaticky vypočuli a ja s dobrým pocitom na duši som sa mohla 
pobrať domov, samozrejme začala som menej vetrať... i keď vzduch, ktorý 
dýchame ešte nie je spoplatnený, nechcela som čerpať energiu z týždňového 
odpadu. Vonné sviečky som kupovala na kilá, až mi bolo na odpadnutie z toľkej 
rozkoše, ktorá sa snažila prebiť zápach vonkajšieho prostredia. 
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Prečo som nejednala inak? 
- Pretože som si hovorievala presne to čo teraz Vy: „Jedna lastovička leto nespraví,  
ak to iných netrápi mňa to prečo má??? 
Ako to budem ďalej riešiť? 
- Presne tak ako Vy, zatvorím si oči, zapchám si uši a zahryznem si do jazyka.   
  A aby to malo taký ten efekt súdržnosti...budem aj prikyvovať. Platiť budem na 
poslednú chvíľu a vždy podľa toho či budem v tom čase veľmi hladná, alebo len 
tak pomenej. Totiž služby takéhoto charakteru mi nestoja za pocit hladu, to 
pochopí aj exekútor, alebo štátna hygiena. 
 
Všetci veľmi dobre vieme, že toto nie je prvý ani posledný prípad a ak toto je 
všetko čo si zaslúžime tak sa nemáme prečo hnevať ani na primátora, ani na 
zastupiteľstvo, ani na rôzne politické strany, ani na mesto, tobôž nie na štát či na 
vesmír. Takto sa hodnotíme! 
Vlastne by sme sa nemali hnevať ani jeden na druhého nakoľko každý si je sám 
zodpovedný za seba, alebo mi chceš nahovoriť presne Ty čo čítaš moje riadky, že 
ja môžem za Tvoj bodrel a preto by som sa mala ozvať??? No dovoľ!!! 
Nuž neprevracajte stoly moji milí, zloba Vám nepristane. Skúste radšej 
prehodnocovať, nakoľko toto sú verejné veci, ktoré sa dotýkajú aj Vašich 
peňaženiek. 
Na pozdvihnutie nálady Vám pripájam:  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tornaľa číslo /2008 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Pikošky som označila žltou farbou. 
 
Vaša Dadka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ʒى

 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
§ 47 
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa 
platí 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. 
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť 
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast 
na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného 
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len 
nehnuteľnosť), 
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na iný účel ako na podnikanie, 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
mesta na účel podnikania. 
(3) Ak má osoba podľa § 47 ods. 2 písm. a) VZN v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný 
pobyt, 
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa § 47 ods. 2 písm. a) VZN v obci 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na 
iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného 
pobytu. 
Konverzný kurz: 1,- € = 30,1260 Sk 
12 
(4) Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre mesto vyberá a ručí zaň: 
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo 
ak ide o bytový dom, spoluvlastníci môžu určiť zástupcu alebo správcu, ktorý ak s určením 
súhlasí, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí, 
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len 
„platiteľ“). 
(5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník, 
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. Túto dohodu je povinný platiteľ predložiť správcovi 
poplatku pred začatím určeného poplatkového obdobia. 
§ 48 
Sadzba poplatku 
(1) Sadzba poplatku je: 
a) Pre fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v bytových domoch 
0,0664 € (2,- Sk) za osobu a kalendárny deň, 
b) Pre fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v rodinných 
domoch alebo užíva nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie 
je stavbou, alebo záhradu vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na 
podnikanie 0,0730 € (2,20 Sk) za osobu a kalendárny deň, 
(2 Sadzba poplatku pri nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta, ktorá je využívaná na 
podnikanie je : 0,0405 € (1,22 Sk) za osobu a kalendárny deň, pričom ukazovateľ produkcie 
komunálnych odpadov v určenom období je súčet : 
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a priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období 
s poplatníkom v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú 
u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, 
pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je 
oprávnený užívať nachádzajúcej sa obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je 
podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú 
osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý alebo prechodný pobyt; 
(b priemerného počtu 
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie 
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné alebo ubytovacie služby; do počtu osôb sa 
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý alebo prechodný pobyt. 
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom 
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci 
poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto 
poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom 
období priemerný počet podľa prvého bodu, alebo 
3. Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta 
podľa ods. 2, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je 
súčet : 
priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, 
ktoré majú v obci aj trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt , vynásobený koeficientom 0,8.1 
 
 
 
 
                                                             
1  Zdroj: www.mestotornala.sk 


