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Dodatok č. 2 

k VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 
území obce Istebné 

Návrh VZN: -  vyvesený na úradnej tabuli obce 
                        a zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 24. 11. 2017 
                                
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vrátane): 10. 12. 2017 
 
Doručené pripomienky (počet): ................... 
 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 11. 12. 2017                    
 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 11. 12. 2017                    
 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Istebnom dňa 11. 12. 2017 pod č. : ..../2017 
 
Počet prítomných poslancov OZ celkom:        ....   
Hlasovalo za prijatie VZN:        ....   
Proti prijatiu hlasovalo:        ....   
Zdržalo sa:        ....   
VZN  vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa: ..................... 
 
VZN  zvesené z úradnej tabule obce Istebné dňa: ..................... 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom:    1. 1. 2018 

 

 

 

      Bc. Lýdia Fačková 
      starostka obce 



Dodatok č. 2 

k VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 
území obce Istebné 

Obecné zastupiteľstvo obce Istebné sa v súlade s ust. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d)  zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so 
zákonom č. 24/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch)  a 
zákonom SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento Dodatok č. 2, 

ktorým sa mení a dopĺňa: 

§ 5 sa mení nasledovne:  

§ 5 - Sadzba poplatku 

1. Správca poplatku stanovuje sadzby poplatkov pri množstvovom zbere nasledovne: 

a) 0,023 EUR za liter zmesového komunálneho odpadu pri zbernej nádobe s objemom 110 L, 
pričom hodnota jedného žetónu na vývoz zbernej nádoby je 2,50 EUR, 

b) 0,015 EUR za liter zmesového komunálneho odpadu pri zbernej nádobe s objemom 1100 
L, pričom hodnota jedného žetónu na vývoz zbernej nádoby je 16,50 EUR, 

c) 0,078 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

2.  Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku 0,05479 EUR za osobu a kalendárny deň  
fyzickým osobám, bývajúcim v rodinných domoch.  

3. Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku 0,0457 EUR za osobu a kalendárny deň – 
16,70 EUR / rok – fyzickým osobám, bývajúcim v bytových domoch. 

4.  V súlade s ustanovením § 78 ods. 1) písm. b) Zákona o miestnych daniach a miestnom 
poplatku sa týmto VZN ustanovuje sadzba poplatku pre poplatníka uvedeného v § 5 bod 2. 
tohto VZN, ktorý má s obcou uzatvorenú zmluvu o kompostovaní vo výške 0,0411 EUR na 
osobu a kalendárny deň. 

5. Obec vydá poplatníkov po zaplatení zodpovedajúci počet žetónov, ktoré poplatník 
používa pri označení vývozu komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu. 

6. Sadzba poplatku podľa odseku 1 a 2 nie je vyššia ako súčet priemerných nákladov správcu 
poplatku na zabezpečenie činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob 
pripadajúcich na jeden liter týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na 
priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených 
jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň. 
 



1. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť VZN č. 2/2016. 
2. Tento dodatok bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2017  pod uznesením 

č. ....../2017. 

 

V Istebnom dňa ........................ 

 
 
 

        Bc. Lýdia Fačková 
             starostka obce 


