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Dodatok č.1 

k  VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉMU  NARIADENIU č. 3/ 2012

o miestnych  daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na   území   obce Pobedim

              Obec Pobedim na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov a zák. č.   582/2004  Z. z.  o  miestnych daniach a miestnom

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

mení  VZN č. 3/2012 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na   území   obce Pobedim  nasledovne: 

V III.  Časti  Miestny poplatok Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady sa v § 14 mení odstavec ( 3 ):

 (3) Sadzba poplatku je:

a/ pre fyzické osoby podľa § 77 odst. 2 a/ je 0,0521 € osoba / deň tj . 19 €/osoba s trvalým

alebo prechodným pobytom (ďalej len TP a PP)/rok.

 b/ pre nehnuteľnosť, ktorej daňovník nemá v obci TP ani PP a nepožaduje zabezpečenie

nádoby na zber komunálneho odpadu, prípadne plastového vreca je  0,0061 €/ l t.j. 19

€/rok nehnuteľnosť.

c/  pre  nehnuteľnosti,  ku  ktorým  sa  neviaže  TP  ani  PP  a daňovník  požaduje  odvoz

komunálneho odpadu z tejto nehnuteľnosti je :



    - s nádobou na komunálny odpad 120 l   0,0128 €/ l t.j.   40 €/ nádoba/rok

- s plastovým vrecom 120 l  0,0061 €/l tj.   19  €/vrece/rok 

d/  pre podnikateľské  subjekty podľa § 77 odst.  2  b/,c/  zákona o miestnych  daniach  je

zavedený  množstvový  zber  na  základe  objemu  zbernej  nádoby  a  intervalu  odvozu.

Poplatok za množstvový  zber  je  stanovený paušálne  v zmysle  § 78 odst.1  písm.  a/

zákona o miestnych daniach. Poplatok činí za 120 l nádobu 0,03367 €/ l t.j.  105 €/ rok/

nádoba.

e/  Za  drobný stavebný odpad – za  fyzickú  osobu,  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 záhradou, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie bez obsahu škodlivín

za 1 kg odpadu 0,055 €. 
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Bc. Martin Lednický

              starosta obce 
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