
 
Obecné zastupiteľstvo v Stráňanoch na základe §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

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

neskorších predpisov    v y d á v a    pre územie obce Stráňany toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2019 
 
ktorým sa mení VZN č. 31 v znení neskorších zmien a doplnkov o komunálnych odpadoch 
a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, vznikajúce na území obce Stráňany, ktoré bolo schválené uznesením 
obecného zastupiteľstva v Stráňanoch dňa 15.12.2014. 
 

Článok I 
 
Príloha číslo 1/ vyrubenie a platenie dane/ znie: 
 

VYRUBENIE A PLATENIE DANE ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
V ROKU   2 0 2 0  

V roku 2020 budú domácnosti napojené na vývoz odpadu v KUKA-nádobách podľa počtu 

členov domácnosti s trvalým pobytom príp. prechodným pobytom v obci do dvoch cyklov. 

KUKA-nádoba = 110 litrov, pri úhrade 3,14 € za 1 vývoz je poplatok za 1 liter odpadu 0,0285 

€. 

 

1. Cyklus – vývoz 1-krát mesačne: domácnosť s 1-2 členmi: 
Vývoz v týždňoch: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 a 52 – spolu 14-krát. 

Množstvo odpadu: 14 x 110 = 1540 l ročne. 

1540 l: 366 =4,207 l odpadu za 1 deň 

4,207 l x 0,0285 = 0, 1199 € poplatok na 1 deň na 1 ks KUKA-nádoby. 

 

2. Cyklus – vývoz každé dva týždne: domácnosť s 3 a viac členmi: 
Vývoz v týždňoch: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 

44, 46, 48, 50, 52 – spolu 26-krát. 

Množstvo odpadu: 26 x 110 = 2860 l ročne. 

2860 l : 366 = 7,8142 l odpadu za 1 deň 

7,8142 l x 0,0285 = 0,2227 € poplatok za 1 deň na 1 kus KUKA-nádoby. 

 

POSTUP NA VYRUBENIE POPLATKU: 
 
Množstvový poplatok za vývoz KUKA a zneškodňovanie vyprodukovaného množstva 
odpadu: 

1. Cyklus – domácnosť s 1-2 členmi: 
0,1199 x 366 = 43,88 € ročne. 

 

2. Cyklus – domácnosť s 3 a viac členmi: 
0,2227 x 366 = 81,51 € ročne. 

3. Výška poplatku pre domácnosti nenapojené na vývoz KUKA-nádob:  



Na jedného člena domácnosti povinné 6 EKOS biele vrecia /jedno vrece 2,46 €/ 

2,46 € : 110 l = 0,0224 € ročne za 1 liter odpadu. 

Množstvo odpadu: 6 x 110 l = 660 l ročne. 

660 l : 366 = 1,8033 l odpadu za 1 deň 

1,8033 l x 0,0224 = 0,0404 € poplatok za 1 deň na 1 ks EKOS-vrece 

 

0,0404 x 366 = 14,79 € ročne. 

 

4. POPLATOK PRE TZV. CHATÁROV: 
V prípade ak sa odpad likviduje v KUKA-nádobách poplatok sa vyberá ako pri prvom cykle. 

V prípade ak sa odpad likviduje v bielych EKOS-vreciach poplatok sa vyberá ako v bode 3 

v prepočte na jedného člena.  

Pre tzv. chatárov sa určuje povinne 6 EKOS-bielych vriec. 

 

 V prípade ak počet vývozov nepostačuje na likvidáciu odpadu je nutné zakúpiť si na 
likvidáciu odpadu EKOS – biele vrece na obecnom úrade. Táto povinnosť platí pre 
domácnosti trvalé obývané ako aj užívane sezónne. 
 
 Zberné KUKA-nádoby sa občanom s trvalým pobytom na území obce 

 predávajú za 50% ich obstarávacej ceny. 

 

5. PLATENIE POPLATKU 
a/ Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to najneskôr do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a 30. septembra 2020. 

b/ Poplatok je možné zaplatiť aj naraz najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 

 

Článok II 
Zrušovacie ustanovenia 

Týmto VZN sa rušia všetky prijaté doplnky a zmeny tykajúce sa prílohy číslo 1 /vyrubenie 

a platenie dane/ VZN č. 31. 

 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Stráňanoch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí 

dňa 29.11.2019 uznesením číslo 25/2019 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020. 

 

Návrh  VZN bol zverejnený na úradnej tabuli od 11.11.2019  do 29.11.2019 

Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke obce od 11.11.2019. 

  

Schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 10.12.2019 do 

........................................ 

 

 

        Viera Kravčáková, v.r. 

        Starostka obce 


