
O B E C  OSTROVANY 

Obecný úrad Ostrovany, Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany  

________________________________________________________   
                                                                         V Ostrovanoch 30. 11. 2022 
 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie 

č. 1/2015 

 

o  mi es tn y ch   da n iach  a  o  mi es tno m po p la tku  za  ko mu ná ln e  odp ady  

a  d robn é  s t av eb né  odp ady  n a  ú zemí  o b ce  O st rov any  

ZMENA A DOPLNOK č. 2 

 

  

 

Návrh VZN:     -   vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa 30. 11. 2022, 

 

                          -  zverejnený na internetovej stránke obce  dňa 30. 11. 2022. 

 

                            

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:   do(včítane) 15. 12. 2022. 

 

Doručené pripomienky (počet) :   0 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa  15. 12. 2022 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa  15. 12. 2022 

 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch dňa 15. 12. 2022  pod č. 9/2022 

 

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Ostrovany dňa 16. 12. 2022 

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2023. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Rastislav Popuša v. r. 

                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Pôvodné znenie  vo VZN č. 1/2015  zmena č. 1: 

 

§  11 

Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

 (6) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona 

o miestnych daniach, nasledovne: 

 

vo výške 0,011804 eur za jeden liter  komunálnych  odpadov alebo  drobných stavebných  

odpadov odpadu likvidovaného prostredníctvom 110 l nádoby. 

Výška poplatku  33,76 eur/rok za každú odpadovú nádobu sa určuje  ako súčin frekvencie 

vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby  a to : 

                                      26 vývozov  x  0,011804 €/liter  x  110 litrov   =  33,759 eur.  

 

 

ZMENA A DOPLNOK č. 2 

 

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉHO   NARIADENIA 

č. 1/2015 

 

 

o  mi es tn y ch   da n iach  a  o  mi es tno m po p la tku  za  ko mu ná ln e  odp ady  

a  d robn é  s t av eb né  odp ady  n a  ú zemí  o b ce  O st rov any  

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Ostrovany na  základe ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. 

g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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“)  mení a dopĺňa do 

VZN č. 1/2015 

 

§  11 

Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

Nové znenie:  

 (6) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona 

o miestnych daniach, nasledovne: 

- v obci Ostrovany je zavedený nevážený množstvový zber pre fyzické osoby – podnikateľov 

a právnické osoby.  

 

Správca dane  stanovuje pri neváženom množstvovom  zbere sadzbu poplatku za   1 liter 

komunálnych odpadov v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie jej vývozu 

nasledovne:  

- vo výške 0,014909 eur za jeden liter  komunálnych  odpadov likvidovaných 

prostredníctvom 110 l nádoby. 

Výška poplatku  42,64 eur/rok za každú odpadovú nádobu sa určuje  ako súčin frekvencie 

vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby  a to : 



                                      26 vývozov  x  0,014909 €/liter  x  110 litrov   =  42,639 eur.  

 

(7) Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového zberu, 

správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,048 € za kilogram drobných stavebných odpadov 

bez obsahu škodlivín.   

(8) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov bez obsahu 

škodlivín sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobných stavebných 

odpadov za kalendárny mesiac. Celková hmotnosť drobného stavebného odpadu za 

kalendárny mesiac sa vypočíta ako súčet hmotností uvedených na jednotlivých vážnych 

lístkoch. Vážne lístky dodá správcovi poplatku právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ 
oprávnená na zber drobného stavebného odpadu 

najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca. 

 

§ 14 

Záverečné  ustanovenia 

 

(4)  Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch 

uznesením číslo 9/2022 dňa   15. 12. 2022  a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2023.  

 

 

 

 

V Ostrovanoch dňa 15. 12. 2022 

 

 

 

 

                  Mgr. Rastislav Popuša v. r. 

                  starosta obce 

 

 

                   

 


