
Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Dvorníky  č.  6/2022, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 7/2019 o  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady ( ďalej len ,,VZN“) sa mení a dopĺňa nasledovne:  

                                                                

§ 3 

Sadzba poplatku za komunálne odpady 

 

1.   Obec Dvorníky stanovuje sadzbu poplatku na osobu a kalendárny deň v prípadoch , na 

ktoré sa nevzťahuje  množstvový zber t. j.  paušálne pre: 

  a)  fyzická osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na 

území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť alebo užíva byt: 

       30,00  € / na osobu a kalendárny rok . 

 

2.   Sadzba poplatku za nevážený množstvový zber  komunálny odpad a drobného  

stavebného odpadu pre: 

  a)  právnická osoba,  fyzická osoba -podnikateľ,   

         0,025 € / za liter kom. odpadu, / počet vývozov  ročne: 26   

        ( používané  nádoby na nevážený zber o objeme:  120, 240, 1100 litrov,) 

       
   b)  pre poplatníkov, ktorí užívajú v obci nehnuteľnosť   slúžiacu   na   individuálnu      

  rekreáciu  (lokalita Bereg) a rodinné domy trvale neobývané na území obce sa určuje:  

        0,021 € / za liter kom. odpadu,  počet vývozov v roku: 26,  objem nádoby : 120 l  , 

 

    c)  v prípade,  že domácnosť bude požadovať ďalšiu nádobu  na zmesový komunálny odpad 

bude sadzba na rok: 60,00 € .  

 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce 

v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

2. Na tomto  všeobecne záväznom nariadení obce Dvorníky o  sadzbe poplatku za   

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  poplatku  sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Dvorníkoch  dňa ............................,  uznesením č. ................... 

3. Toto  všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023.  

 

Dátum vyvesenia : 28.11.2022 

Dátum zvesenia:  

 

 

 

                                                                                            Maroš Nemeček 

                                                                                              starosta obce 


