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DODATOK č. 1 
 

 

 

K VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉMU  NARIADENIU 

OBCE POPUDINSKÉ MOČIDĽANY 
 

č. 2/2020 

 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Popudinské Močidľany 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 schválené dňa: 08.02.2022 uznesenie č. 1/2022   

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa: 18.01.2022 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 nadobudol účinnosť dňa: 23.02.2022 
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Obecné zastupiteľstvo obce Popudinské Močidľany na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 81 zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a 

pre územie obce Popudinské Močidľany tento 

 

DODATOK č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU  

č. 2/2020  

O  MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE POPUDINSKÉ MOČIDĽANY  

 

na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Popudinské Močidľany v súlade s § 11 ods. 4 

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

nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.  

 

Článok I. 

Predmet Dodatku 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 1. Znenie § 7 ods. 5  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 sa mení na nasledovne:  

 Domácnosť s jednou osobou má povinnosť vyprázdniť zberovú nádobu minimálne 1 x za 

 osem týždňov; t.j. 6x do roka. 

 

2.  Znenie § 7 ods. 6  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 sa mení na nasledovne:  

 Domácnosť s viac ako jednou osobou má povinnosť vyprázdniť zberovú nádobu minimálne 

      1x za šesť týždňov; t.j. 9x do roka.  

 

3.  V § 7  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 sa dopĺňa nový ods. 8 nasledovne:  

             Podnikateľská prevádzka, ktorá má 1 – 5  zamestnancov má povinnosť vyprázdniť zberovú         

             nádobu minimálne raz za šesť týždňov; t. j. 9x do roka. 

 

4.  V § 7  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 sa dopĺňa nový ods. 9 nasledovne:  

   Podnikateľská prevádzka ktorá má 6 a viac zamestnancov má povinnosť vyprázdniť zberovú      

              nádobu minimálne raz za štyri týždne; t. j. 13x do roka.   

 

5.  V § 7  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 sa dopĺňa nový ods. 10 nasledovne:  

   Podnikateľská prevádzka ktorá má viac ako 12 zamestnancov má povinnosť vyprázdniť   

             zberovú nádobu minimálne raz za dva týždne; t. j. 26x do roka.   

 

6.  Znenie Prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020  - Výška poplatkov pre fyzické  

     osoby sa mení nasledovne:  

 

 V časti Ročná sadzba poplatkov v € - poznámky 

 Poplatník sa rozhodne  ako často dá zbernú nádobu vyprázdňovať – pričom si môže vybrať 

z možností 26x alebo 13x do roka, alebo menej; minimálne 9x do roka domácnosť, ktorá má viac ako 

jedného člena; minimálne 6x do roka domácnosť, ktorá má jedného člena.  
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 V časti Ročná sadzba paušálneho poplatku v € 

 Paušálna sadzba je 10,00 € / ročne za 1 zberovú nádobu. Túto paušálnu sadzbu môže obec  

alikvotne upraviť pokiaľ bola zberová nádoba vydaná počas roka, resp. nebola využívaná celoročne. 

Pre nádobu, ktorá bola využívaná max. 6 mesiacov v roku sa určuje sadzba 5,00 €.   

   
 

 

 

6.  Znenie Prílohy č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020  - Výška poplatkov pre  

       právnické osoby sa mení nasledovne:  

 

 V časti Ročná sadzba poplatkov v € - poznámky 

 Poplatník sa rozhodne  ako často dá zbernú nádobu vyprázdňovať – pričom si môže vybrať 

z možností 26x alebo 13x do roka, alebo menej; minimálne 9x do roka prevádzka, ktorá má najviac  

päť zamestnancov; minimálne 13x do roka prevádzka, ktorá má šesť a viac zamestnancov; 

minimálne 26x do roka prevádzka ktorá má viac ako 12 zamestnancov.  

 

 V časti Ročná sadzba paušálneho poplatku v € 

 Paušálna sadzba je 15,00 € / ročne za 1 zberovú nádobu. Túto paušálnu sadzbu môže obec  

alikvotne upraviť pokiaľ bola zberová nádoba vydaná počas roka, resp. nebola využívaná celoročne. 

Pre nádobu, ktorá bola využívaná max. 6 mesiacov v roku sa určuje sadzba 7,50 €.   

   

 

Článok II. 

 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Obce Popudinské Močidľany  č. 2/2020 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ostávajú v platnosti v 

pôvodnom znení.  

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 bol zverejnený na 

pripomienkovanie 18.01.2022. 

 

2.  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o  miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 

Popudinské Močidľany  dňa ........................, uznesením č. ........................ .  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Dana Žúrková 

              Starostka obce 

 

Vyvesené: 18.01.2022 

Zvesené: 02.02.2022 


