
Návrh Dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 40/2015 o miestnych daniach a 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
Obec v Hradišti pod Vrátnom podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. c/ a § 6 ods. 1 zák. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  zákona č. 582/2004 
Z. z.  o miestnom  poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov   

v y d á v a     t e n t o  

 

Dodatok č. 2 k  
všeobecne záväznému nariadeniu č. 40/2015 

o miestnych daniach a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
 
§ 9 sa mení nasledovne: 

Sadzba poplatku 
§ 9 

(1) Sadzba poplatku pre poplatníka je stanovená za jeden liter komunálnych odpadov takto: 
 

objem nádoby počet vývozov za rok sadzba poplatku 
v €/l 

poplatok za rok v € 

80 l 26 0,0270 56,16 
110 l (kovová) 26 0,0343 98,09 

140 l 26 0,0270 98,28 
240 l 26 0,0270 168,48 
660 l 26 0,0270 463,32 
1100 l 26 0,0270 772,20 

 
(2) Sadzba poplatku pre osamelo žijúcu osobu je stanovená za jeden liter komunálnych 
odpadov takto: 
 

objem nádoby počet vývozov za rok sadzba poplatku 
v €/l 

poplatok za rok v € 

80 l 13 0,0270 28,08 
140 l 13 0,0270 49,14 

 
 (3) Sadzba poplatku pre osobu sezónne užívajúcu nehnuteľnosť je stanovená za jeden liter 
komunálnych odpadov vyvážaných v mesiacoch marec – október takto: 
 

objem nádoby počet vývozov za rok sadzba poplatku 
v €/l 

poplatok za rok v € 

80 l 16 0,0270 34,56 
140 l 16 0,0270 60,48 

 
(4) Ak viacero poplatníkov užíva spoločnú zbernú nádobu, nájomca nádoby písomne ohlási 
obci podiel na užívaní nádoby. 
 
§ 14 sa mení nasledovne: 
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Zníženie a odpustenie poplatku 
§ 14 

(1) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 
preukáže obci, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval alebo nezdržiava na 
území obce a počas tohto obdobia žiadna ďalšia osoba nevyužívala predmetnú nehnuteľnosť. 
(2) Poplatník predloží každoročne aktuálne potvrdenie , ktorým je: 
a) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku s uvedením 
obdobia, v ktorom sa poplatník nezdržiaval na území SR (v prípade cudzojazyčného 
potvrdenia je potrebný preklad), 
b) potvrdenie o umiestnení v ústavnom zariadení alebo zariadení sociálnych služieb, 
c) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody, 
d) potvrdenie o ubytovaní študenta v internáte v zahraničí alebo nájomná zmluva na 
ubytovanie študenta v zahraničí. 
 
Uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. Z predložených dokladov musí 
byť zrejmý počet dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa poplatník nezdržiava na území 
obce. 
 
Tento Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 40/2015 o miestnych daniach a 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prijalo obecné zastupiteľstvo v 
Hradišti pod Vrátnom dňa ................................ nariadením č. ................ 
. 
Tento Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 40/2015 o miestnych daniach a 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňom 1.januára 
2020. 
 
 
V Hradišti pod Vrátnom  dňa 25.11.2019                                        
 
 
 
 
 
 
 
                Ing. Lukáš Piroha 
                                                                                                             starosta obce 
                     Hradište pod Vrátnom 
 
 
 
Vyvesené dňa: 28.11.2019 
 
Zvesené dňa: ....................... 
 


