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Dodatok č.5  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč č. 3/2013 

o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

 

Obec Podranč, Obecné zastupiteľstvo v Podbranči v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 

ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

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

neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohoto Dodatku č. 5 Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Podbranč. 

 

Obecné zastupiteľstvo Podbranč schválilo uznesením č. 125/2013 zo dňa 12.12.2013 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, uznesením č. 44/2015 zo dňa 15.12.2015  Dodatok č. 1, uznesením 

č. 13/2018 zo dňa 14.12.2018 Dodatok č. 2, uznesením č. 65/2019 zo dňa 12.12.2019 

Dodatok č. 3, uznesením č. 106/2020 zo dňa 14.12.2020 Dodatok č. 4,  ktoré Dodatkom č. 5 

meníme a dopĺňame nasledovne:  

 

 

Čl. 5 

Sadzby poplatku 

znie: 

 

Správca poplatku ustanovuje sadzby poplatku takto: 

1) Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo 

prechodný pobyt je: 

 stanovená vo výške 28 €, sadzba 0,0767 € na kalendárny deň a osobu. 

 Domácnosť, ktorá má 6 a viac členov má nárok na 2. zbernú nádobu alebo zbernú nádobu 

      s objemom 240 l.  

 

2) Sadzba poplatku pri nehnuteľnostiach, v ktorých nie je nahlásený trvalý ani prechodný 

pobyt, a pri nehnuteľnostiach slúžiacich na rekreáciu, kde je pridelená zberná nádoba je 

poplatok 28 €, sadzba 0,0767 € na kalendárny deň a osobu.   

 

3) Sadzby poplatkov pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov – podľa počtu 

zberných nádob v plnej výške fakturovanej vývoznou firmou za zber, prepravu, 

zneškodňovanie komunálneho odpadu a jeho uloženie nasledovne:  

 

      Objem nádoby             Počet vývozov za rok                        Poplatok za rok € 

              110 l                                 26                                                         57,10 

              140 l                                 26                                                         57,10 

              240 l                                  26                                                         89,50  

           1 100 l                                 26                                                       347,30 

4) Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstevného zberu, 

správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,05 € za kilogram drobných stavebných 

odpadov bez  obsahu škodlivín.  



 2 

 

Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia sa nemenia.  

 

 

     Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený dňa 16.12.2021 na  

17. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Podbranč uznesením č. 150/2021 a nadobúda účinnosť 

dňom 01.01.2022. 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: za:              6  poslancov 

   proti:          0  poslancov 

   zdržalo sa:  0  poslancov 

 

 

 

 

 

 

Návrh vyvesený dňa:  30.11. 2021 

Návrh zvesený dňa:  15.12.2021   

Schválené VZN vyvesené dňa: 16.12.2021 

Schválené VZN zvesené dňa:   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Milan Kadlíček 

                                                                                             starosta obce   

 


