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Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenský Grob č. 4/2020 

 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenský Grob č. 4/2013 o miestnych 

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

zmien 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe podľa § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 

písm. d), e), g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 5/2015, 2/2017, 3/2018 a 4/2019 sa uznieslo 

na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenský Grob č. 4/2013 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien sa mení 

nasledovne:  

 

Pôvodné znenie § 27 Sadzba poplatku sa vypúšťa a nahrádza sa: 

 

§ 27 

 

Sadzba poplatku 

 

1. Sadzba poplatku sa určuje nasledovne: 

a) Pre poplatníkov určených v § 26 ods. 2 písm. a) tohto VZN je sadzba poplatku 

0,09589 € na osobu a deň, t.j.  35,- € na osobu a rok. Maximálna sadzba poplatku 

pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti je 140,- € za rok  v prípade, že užívajú 

jednu nádobu o objeme max. 240 l. V prípade, ak užívajú ďalšiu nádobu sa sadzba 

poplatku vypočíta podľa prvej vety tohto odseku. Sadzba poplatku je určená za 26 

vývozov ročne.  

 

b) Pre poplatníkov, za ktorých vyberá poplatok správca podľa § 26 ods. 2 písm. a) 

tohto VZN, sa poplatok určuje   ako súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku a 

objemu zbernej nádoby nasledovne : 

 

Sadzba poplatku za liter a vývoz – Komunálny odpad 

Počet 

vývozov 

Sadzba poplatku za 1 l Kontajner 1100 l Poplatok za jeden 

kontajner / rok 

26 0,030 € 1 ks 858,- € / rok 

 

c) Pre poplatníkov uvedených v § 26 ods. 2 písm. b) a c) tohto VZN sa sadzba poplatku 

v závislosti od objemu zbernej nádoby, ktorú užívajú, určuje nasledovne: 

 

Komunálny odpad 

Počet vývozov Sadzba poplatku za 1 ks  

240 l nádoba / rok 

Sadzba poplatku za 1 ks  

110 l nádoba / rok 

26 208,-  € / rok 104,- € / rok 
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2. Sadzba poplatku za BIO odpad sa určuje nasledovne: 

 

BIO odpad 

 

Počet vývozov Sadzba poplatku za 1 ks 240 l nádoba / rok 

32 78,-  € / rok 

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Slovenský 

Grob dňa 14.12. 2020    

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021. 

 

 

 

 

                                                                                                 JUDr. Štefan Gašparovič  

                                                                                                         starosta obce, v.r. 

 

 

 

 

Vyvesené:     

Zvesené:      

 

 


