
 

 

 
 

Obec Závadka v súlade s ustanoveniami §4 odsek 3 písmeno c) a odsek 5 písmeno a) bod 6 a §11 ods. 4 písm. d), e) zákona    

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a zároveň v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o miestnych   daniach“) schválila tento 

 

Dodatok č. 2 - Návrh 
k 

Všeobecne záväzné nariadeniu  

o  poplatku za komunálne odpady na území obce Závadka 

č. 6/2019 
Dodatkom č. 2 sa mení a dopĺňa VZN o poplatku za komunálne odpady na území obce Závadka č. 6/2019 takto: 

 
ČLÁNOK III. 

MIESTNY POPLATOK  

§ 4 

Sadzba poplatku  

 
1. Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pri nezavedenom množstvovom  

    zbere paušálny poplatok 0,046 € za osobu a kalendárny deň (0,046 x 365 = 25 € osoba/rok). 

2. Sadzby poplatkov pri množstvovom zbere sú stanovené pre územie obce Závadka v závislosti od objemu zbernej nádoby  

    na liter komunálnych odpadov  a frekvencie vývozov: 

     

Objem zbernej 

nádoby/ vreca 

v litroch 

Sadzba 

poplatku             

v €/liter 

Frekvencia 

vývozu             

Počet 

vývozov/ 

vydaných 

vriec 

Poplatok za 

jeden odvoz 

Poplatok v €/rok 

   110  0,01748 € 1x 14 dní  26  1,923 €   50 € 

   240  0,01748 € 1x 14 dní  26  4,153 € 108 € 

1 100   0,01748 € 1 x 28 dni  13 19,230 € 250 € 

   110 (vrece) 0,01748 € 1 x 28 dní  13  1,923 €   25 € (1. osoba)* 

        * vrecový zber určený pre samostatne žijúce osoby, t.j. na súpisnom čísle má trvalý pobyt len jedna osoba 

3. Správca dane určuje sadzbu poplatku 0,09 € / kg drobných stavebných odpadov bez obsahu   

  škodlivín pri ich množstvovom zbere. 

§ 6 

Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere komunálneho a drobného stavebného 

odpadu bez obsahu škodlivín 

 
       Poplatník uhradí poplatok za odovzdané množstvo  komunálneho a drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín                   

na základe Dohody o množstvovom zbere odpadu v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade, prípadne na účet obce 

vedený v Prima banke. 

 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2019 

ostávajú nezmenené. 

 

Tento Dodatok č.2 k  všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Závadka na svojom 

zasadnutí dňa ...................... uznesením č. .................. a nadobúda účinnosť 1.1.2023. 

 

V Závadke dňa 13.12.2022 

Jana Dziaková 

 starostka obce 
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