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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 
 obce Stráňany 

 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Stráňany na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení 
s ustanovením podľa § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie /Ďalej len „VZN“/ 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Základne náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
sú ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 
 

§2 
Základné ustanovenie 

 
Obec Stráňany týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2021 miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
 

§3 
Predmet úpravy 

 
1.Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
a/ stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu. 
b/ určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku. 
 
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
 
 
 
 
 



§ 4 
Sadzby poplatku 

 
1.Obec Stráňany stanovuje pre množstvový zber: 
 
a/ sadzbu poplatku 0,1202 EUR na 1 deň na 1 ks KUKA-nádoby s frekvenciou vývozu 1x 
mesačne - domácnosť s 1-2 členmi, a to pre domácnosti, v ktorých majú fyzické osoby trvalý 
alebo prechodný pobyt alebo osoby, ktoré sú na území obce oprávnené užívať alebo užívajú 
nehnuteľnosť. 
b/ sadzbu poplatku 0,2233 EUR na 1 deň na 1 kus KUKA-nádoby s frekvenciou vývozu 1x za 
dva týždne – domácnosť s 3 a viac členmi, a to pre domácnosti, v ktorých majú fyzické 
osoby trvalý alebo prechodný pobyt alebo osoby, ktoré sú na území obce oprávnené užívať 
alebo užívajú nehnuteľnosť. 
 
c/ sadzbu poplatku 0,0416 EUR na 1 deň pre domácnosť s jedným členom, ktorá nie je 
napojená na vývoz KUKA-nádob s povinnosťou 6 vriec  ročne. 
 
d/ poplatok pre tzv. chatárov: 
V prípade ak sa odpad likviduje v KUKA-nádobách poplatok sa vyberá ako sadzba uvedená 
v písm. a/ alebo písm. b/ podľa frekvencie vývozu. 
Ak sa odpad likviduje v bielych EKOS-vreciach poplatok sa vyberá ako sadzba podľa písm. c/. 
Pre tzv. chatárov sa určuje povinnosť 6 EKOS-bielych vriec. 
 

§5 
Spoločné ustanovenia 

 
V prípade ak počet vývozov nepostačuje na likvidáciu odpadu je nutné zakúpiť si na likvidáciu 
odpadu EKOS-biele vrece na obecnom úrade. Cena za jedno biele EKOS vrece je 2,53 EUR. 
Táto povinnosť platí pre domácnosti trvalé obývané ako aj užívane sezónne. 
 

§6 
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku 

 
Obec na základe §83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. určuje spôsob a lehotu zaplatenia 
poplatku nasledovne: poplatník je povinný uhradiť poplatok podľa tohto VZN v dvoch 
splátkach, prvú vo výške 50% z celkovej výšky poplatku do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru  a druhú vo výške 50% z celkovej výšky poplatku do 30. 
septembra kalendárneho roka. 
Poplatok je možné zaplatiť aj naraz najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru. 
Poplatok je poplatník povinný uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo na 
účet obce s variabilným symbolom, ktorý bude uvedený v platobnom výmere za príslušný 
kalendárny rok. 
 

 
 
 



§7 
Zrušovacie ustanovenia 

 
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Stráňany č. 3/2019. 
 

§8 
Záverečné ustanovenie 

 
Na tomto VZN obce Stráňany sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Stráňany dňa................ 
svojim uznesením č. ......................... a toto VZN nadobúda účinnosť  1. januára 2021. 
 
 
 
 
          ............................................. 
           starostka obce 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli: ............................... 
Zvesené z úradnej tabuli: ................................... 
 
 
 
 
 
 

 


