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Obecné zastupiteľstvo obce Krušovce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie 

obce Krušovce tento 

 

Dodatok č.1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2020 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
 

 

ČLÁNOK I.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Týmto dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to: 

- v ČASTI TRETEJ, § 12, ods. 5, prvej odrážke sa pôvodný text nahrádza novým textom: „vo výške 

0,0685 eura za osobu a kalendárny deň, čo je na celý rok 25,- eur na jedného obyvateľa,“, 

- v ČASTI TRETEJ, § 12, ods. 5, druhej odrážke sa pôvodný text nahrádza novým textom: „fyzické 

osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území obce, ale vlastnia v obci nehnuteľnosť (chalupári) - vo 

výške 0,0685 eur za kalendárny deň, čo je na celý kalendárny rok 25,- eur,“, 

- v ČASTI TRETEJ, § 12, ods. 5 sa pôvodný text: 

„Pre právnické a fyzické osoby podnikateľov je v obci Krušovce zavedený množstvový zber. 

Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby poplatku, objemu zbernej nádoby a počtu vývozov za rok. 

Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich 

pôvodca platí poplatok ustanovený podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných 

pôvodcom za daný čas. 

Sadzbu poplatku u subjektov pre ktorých je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov je 

0,016 € za 1 liter komunálnych odpadov. 

Objem zbernej nádoby (v litroch)  Frekvencia zberu  Výška poplatku za rok v eurách 

110      1 x týždenne    91,52 

110      1 x 14 dní    45,76 

240      1 x týždenne    199,68 

240      1 x 14 dní    99,84 

240      1 x mesačne    46,08 

1100      1 x týždenne    915,20 

1100      1 x 14 dní    457,60 

1100      1 x mesačne    211,20“ 

nahrádza novým textom: 

„Pre právnické a fyzické osoby podnikateľov je v obci Krušovce zavedený množstvový zber. 

Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby poplatku, objemu zbernej nádoby a počtu vývozov za rok. 

Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich 

pôvodca platí poplatok ustanovený podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných 

pôvodcom za daný čas. 

Sadzbu poplatku u subjektov pre ktorých je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov je 

0,017 € za 1 liter komunálnych odpadov. 

Objem zbernej nádoby (v litroch)  Frekvencia zberu  Výška poplatku za rok v eurách 

110      1 x týždenne    97,24 



3 
 

110      1 x 14 dní    48,62 

120      1 x týždenne    106,08 

120      1 x 14 dní    53,04 

240      1 x týždenne    212,16 

240      1 x 14 dní    106,08 

1100      1 x týždenne    972,40 

1100      1 x 14 dní    486,20 

 

- v ČASTI TRETEJ, § 12, ods. 10 sa pôvodný text nahrádza textom: „Obec poskytne osamelým 

občanom nad 70 rokov znížený poplatok v sume 16,- € na celý kalendárny rok.“. 

 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez 

zmeny. 
 

ČLÁNOK II.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2020 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce 

Krušovce č. 368/2021 dňa 15.12.2021. 
 

2. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022. 
 

 

 

 

                                             PaedDr. Martin Zdychavský 

                               starosta obce  


