
Dodatok č. 1, 
 

ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hruštín 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hruštíne v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznáša na tomto 

 

Dodatku č. 1, 

ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 3/2016 takto: 

 

Článok 4 

Sadzba poplatku, keď občan nemá dohodu  o množstvovom  zbere 

 

1. Pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie, alebo na individuálnu rekreáciu.  

Na každého (člena) osobu prihlásenú na trvalý alebo prechodný pobyt v obci       29,00 €/rok 

2. Pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom   je 

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ: 

 

 Na každého zamestnanca 

a/ vo výrobe, úrade, kancelárii     40,60 €/rok 

b/ v obchode, reštaurácii, pohostinstve                                126,00 €/rok 

c/ v školstve                             47,00 €/rok 

d/ v zdravotníctve        47,00 €/rok 

 

 Pri nehnuteľnosti alebo byte, slúžiacom na poskytovanie rekreačných a ubytovacích 

služieb 

 na jeden objekt /chatu     49,50 €/rok 

 

3. Osoby, ktoré nemajú na území obce Hruštín trvalý alebo prechodný pobyt a vlastnia 

nehnuteľnosť alebo byt, slúžiaci na  individuálnu rekreáciu     

 na jeden objekt /chatu               24,70 €/rok 

 

4. Osoby, ktoré majú na území obce Hruštín trvalý alebo prechodný pobyt a vlastnia 

nehnuteľnosť, slúžiacu na  individuálnu rekreáciu       

 na jeden objekt /chatu                                                  12,00 €/rok 

 

     Pozn.: U pôvodcov odpadov, ktorých nemožno zaradiť podľa vyššie uvedených sadzieb sa   

     postupuje tak, že sa použije sadzba, ktorá je najbližšia charakteru nehnuteľnosti a druhu   

     činnosti v nej.  

 

Článok 5 

Sadzba poplatku pri množstvovom zbere 

 

2. Výška poplatku je 0,0324 € za jeden liter /dm3/ komunálnych odpadov  pri zavedenom 

množstvovom zbere, ak si osoba individuálne zvolila (požiadala obec o ) množstvový zber. 

3. Výška poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu je 0,025 €. 

4. Obec určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a  objemu zbernej nádoby (resp. 



súčtu objemu nádob), ktoré poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov podľa VZN obce Hruštín. Frekvencia 

odvozov a objem zbernej nádoby sú určené poplatníkom v súlade s uvedeným nariadením  

obce o odpadoch .  

5. Pri množstvovom zbere je ročný poplatok nasledovný:        

a) Pri  nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo na individuálnu rekreáciu, pri 

vývoze 1 KUKA nádoby:     

  1x za mesiac /žltá/                42,80 €/rok 

1 x za 2 týždne /červená/                85,60 €/rok 

1 x za týždeň /zelená/         171,20 €/rok 

 

Pozn.: Pri 6 osobách a viac je podmienka vývozu minimálne každé 2 týždne. 

 

b) Pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo   

      užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri stanovenom  

      vývoze 1 KUKA nádoby:  

1 x za týždeň                 216,00 €/rok 

2 x za mesiac         108,00 €/rok   

 

Článok 6   

Spôsob platenia 

 

1. Ak výška poplatku nepresiahne 42,80 €  platí sa jednou splátkou najneskôr do 31. 7. daného 

roka. 

2. Ak výška poplatku presiahne 42,80 € platby sa rozložia do 2 rovnakých splátok a to:  

1. splátka do 31. 7.   

2. splátka do 30. 11.  

 

 Platbu poplatku možno realizovať: 

- na účet obce 

- osobne do pokladne obce 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto Dodatku  č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hruštín, ktorým sa dopĺňa 

a mení VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Hruštín sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Hruštín dňa 29.11.2019 a 

nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.  

 

 

 

         Mgr. František Škapec 

                 starosta obce 

 

 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016  bol na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce:  

Vyvesený dňa :  11.11.2019   Zvesený : 26.11.2019 

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 bol na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce:  

Vyvesený dňa :  04.12.2019  Zvesený : 19.12.2019 


