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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 2/2020,  
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2014  

 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
na území obce Príbelce 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Príbelce v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 83 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje: 
 

ČLÁNOK 1 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Príbelce v znení VZN Obce Príbelce č. 
2/2015, VZN Obce Príbelce č. 6/2016, VZN Obce Príbelce č. 3/2017, VZN Obce Príbelce č. 
3/2018 a VZN Obce Príbelce č. 4/2019, ktorými sa mení a dopĺňa VZN Obce Príbelce č. 
3/2014, sa mení takto: 
 

§ 3 Sadzba poplatku, znie:  „§ 3 

Sadzba poplatku 

(1) Správca poplatku určuje na území obce Príbelce pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. a) 
sadzbu poplatku za komunálne odpady vo výške 0,0466 EUR za osobu a kalendárny deň, t. j. 
ročná sadzba poplatku je 17,00 EUR za osobu a rok. 

(2) Správca poplatku určuje na území obce Príbelce pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. b) 
a písm. c) množstvový zber za komunálne odpady a interval vývozu min. 1 x za mesiac. 

 



Výška poplatku je: 
a) 0,0280 EUR za liter odpadu pre nádobu s objemom 110 litrov, 120 litrov, 
b) 0,0250 EUR za liter odpadu pre nádobu s objemom 240 litrov, 
c) 0,0180 EUR za liter odpadu pre kontajner s objemom 1 100 litrov. 

(3) Správca poplatku určuje na území obce Príbelce pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. a), 
písm. b) a písm. c) množstvový zber a sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady vo výške 
0,055 EUR za kg. 

(4) Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie drobných stavebných odpadov bez obsahu 
škodlivín sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobných stavebných 
odpadov za kalendárny mesiac.“ 

 
ČLÁNOK 2 

Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce schválilo Obecné zastupiteľstvo v 
Príbelciach na svojom 18. zasadnutí dňa 07.12.2020 pod číslom uznesenia 132/2020 a 
nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021. 
 

 
 
 
 
 

                                              I n g .  T i b o r  Č i e r n y  
                                                                              starosta obce   

 


