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Článok I. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvetoslavov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v súlade s ustanovením  § 83 ods. 

2 zákona NR SR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 k VZN obce 

Kvetoslavov č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Kvetoslavov  (ďalej len „ VZN “ ), ktorým sa VZN 

mení a dopĺňa tak, že text sa dopĺňa o prílohu č. 4 a § 12 bod 7 bude mať nasledovné nové 

znenie:  

 

7. Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je: 

a) komunálne odpady: 

 

- podľa objemu zberných nádob:  

• 120 l nádoba –     80,- €         pri frekvencii vývozu 26 - krát ročne;  

• 120 l nádoba –     60,- €         pri frekvencii vývozu 13- krát ročne;  

• 240 l nádoba –   158,- €         pri frekvencii vývozu 26 - krát ročne; 

• 1 100  l nádoba -  679,39 €    pri frekvencii vývozu 26 - krát ročne; 

• 1 100  l nádoba –  1260,77 € pri frekvencii vývozu 52 - krát ročne; 

 

b) drobný stavebný odpad: 

 

- 0,035 €  za kilogram drobných stavebných odpadov.  

Celkový poplatok sa vypočíta ako súčin sadzby 0,035 eura za kilogram drobného stavebného 

odpadu a skutočne odovzdaného odpadu.   Celkový poplatok za drobný stavebný odpad bude 

poplatníkovi fakturovaný správcom poplatku po odovzdaní odpadu na zbernom mieste.  

Množstvo drobného stavebného odpadu, evidencia a príprava podkladov pre fakturáciu bude 

riešená pomocou využitia služby ELWIS. 

 

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

 

Príloha č. 3 

Sadzba miestneho poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v prepočte na 1 liter  

• 120 l nádoba –            80,- €  pri frekvencii vývozu 26 - krát ročne .... 0,02564 €/ l;  

• 120 l nádoba –            60,- €  pri frekvencii vývozu 13 - krát ročne  ...  0,03846 €/ l;  

• 240 l nádoba –          158,- € pri frekvencii vývozu 26 - krát ročne ..... .0,02532 €/ l; 

• 1 100  l nádoba –    679,39 € pri frekvencii vývozu 26 -  krát ročne  ...0,023755 € / l; 

• 1 100  l nádoba –  1260,77 € pri frekvencii vývozu 52 - krát ročne ....0,0220414 €/ l; 
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príloha č. 4   
 

Orientačná prepočtová tabuľka                 drobných stavebných odpadov 

 

Charakter odpadu objem kilogramy 

betón drvený 1 m³ 1600 

ostatný drobný stavebný odpad 1 m³ 1200 

 

Pomocný prepočet: 1 m3 = 1000 dm3 = 1000 l 
 

Príklady dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje doprava DSO: 

 
Zariadenie Objem Nosnosť 

(kg) 

fúrik 60 l / 0,06 m3 do 100 

dvojkolesová kára  100 l/ 0,1 m3 do 200 

prívesný vozík 0,7 m3  (2 x 1,2 x 0,3 m) do 750 

vrece 0,08 m3  (0,5 x 0,4 x 0,4 m)  

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

                                   
                                                 Článok II. 

 
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvetoslavov č. 3/ 2020                    

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.  

 

2. Právne vzťahy vzniknuté z VZN č. 3/2020, ktoré nastali do účinnosti dodatku č. 1  k  VZN, 

zostávajú zachované.   

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/ 2020 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený                          

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kvetoslavov  dňa 14. 12. 2021, uznesením  

č. 87/ 2021.  

 

2. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/ 2020 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 

01. 01. 2022.  
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 V Kvetoslavove dňa 15. decembra 2021 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Zoltán Sojka 

starosta obce Kvetoslavov 

 

  


