
Dodatok č. 1 

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. 1 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. 11/2014 zo dňa 12.12.2014 na VZN 

č. 58/2014, ktoré dodatkom č. 1 mení a dopĺňa nasledovne:  

V § 20 Sadzba poplatku sa dopĺňa v bode 1 písmeno c/ takto:  

 

c/ sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu je 0,032 €.  

 
(Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú 

osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.¹) 

 

V § 21 Spôsoby zaplatenia poplatku sa dopĺňa bod 2/ takto: 

 

2/ Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti priamo na zbernom 

dvore správcovi dane t. j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa poplatníkovi 

následne  vydá aj príjmový pokladničný doklad.  

 
(Poplatok za drobný stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto obcou 

určené, pričom sa poplatok platí za skutočne  odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu. Poplatník 

poplatok za drobný stavebný odpad týmto spôsobom zaplatí aj viackrát v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to 

zakaždým, keď odovzdá drobný stavebný odpad na miesto obcou určené.)  

 

§2 

Ostatné ustanovenia VZN č. 58/2014 ostávajú nezmenené.  

 

§3 

Na tomto Dodatku č. 1 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 10.12.2015  uznesením č. 77/2015-S.  

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1.1.2016. 

 

                                                                                           Ing. Ján Lihan  

                                                                                            starosta obce  

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce pred schválením dňa: 24.11.2015 

Vyvesené na úradnej tabuli obce po schválení dňa: 11.12.2015 

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 7.1.2016 

 
¹) Zákon č. 79/2015 o odpadoch 


