
DODATOK  Č. 2  

 

 

VZN OBCE POLOMKA Č. 58 /2014 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM 

POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polomka vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 

4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov a v zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

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

predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku „) sa uznieslo na tomto: 

 

Dodatku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Polomka č. 58/2014 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

§ 1 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polomke sa uznieslo uznesením č.188/2017-OZ zo dňa 14.12.2017 

na VZN č. 58/2014, ktoré dodatkom č. 2 mení a dopĺňa nasledovne: 

 

V § 19  Platenie poplatku takto: 

 

1) Miestny poplatok sa platí za : 

 

a) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

b) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje  rozšírená 

zodpovednosť výrobcov 

c) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelenie zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje  rozšírená zodpovednosť výrobcov 

d) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu 

 

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 

obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri  nehnuteľnosti 

ako vodná plocha /ďalej len nehnuteľnosť/ 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území obce na iný účel ako na podnikanie 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  na 

území obce na účel podnikania 

 

 

 

 



 

 

§ 2 

 

 

V § 20 Sadzba poplatku takto: 

 

1)    Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na obdobie kalendárny rok. 

 

a) pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,038357 € za osobu a kalendárny 

deň 

b) ruší sa 

 

                                                                  § 3 

 

Ostatné ustanovenia VZN č. 58/2014 ostávajú nezmenené 

 

                                                                 § 4 

 

Na tomto dodatku č. 2 VZN obce Polomka č. 58/2014 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo obecné zastupiteľstvo 

v Polomke dňa ..14.12.2017....uznesením č. 188/2017-OZ. 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1.1.2018 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                              Ing. Ján Lihan   

                                                                                                               starosta obce 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30.11.2017 

Vyvesené po schválení dňa:  ....15.12.2017................... 

Zvesené z úradnej tabule dňa: ...02.01.2018................. 

 

 

 


