
Obec Snežnica 
 

Dodatok č.2 

 

 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Snežnica č. 3/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Obec Snežnica vydáva Dodatok č.2, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Snežnica č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

nasledovne: 

 

§ 4 Sadzby poplatku  

ods. 1 

Obec Snežnica stanovuje pri množstvovom zbere pre právnické  osoby a fyzické osoby – 

podnikatelia sadzbu poplatku na 70 EUR na každú jednu 110 litrovú nádobu  vyvážanú 26 

krát ročne na kalendárny rok.   0,0244 EUR / 1 liter .   

70 EUR = 2860 l. /110x26/ = 0,0244 / 1 liter 

100EUR= 6240 l. /240x26/ = 0,016  /  1 liter 

Obec Snežnica stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku na 100 EUR na každú 

jednu 240 litrovú nádobu  vyvážanú 26 krát ročne na kalendárny rok. 0,016 EUR / liter. 

ods. 2 

Obec Snežnica stanovuje sadzbu poplatku vo výške 0,04658 EUR za osobu a kalendárny deň 

pre fyzické osoby – nepodnikateľov – občan ročne  = 17 EUR . 

 

 

                ods. 3 

Zavedenie sadzby poplatku pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín 

 
V doterajšom znení ustanovenia § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. bola upravená 

sadzba poplatku pri množstvovom zbere a sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň. 

Novelou zákona o miestnych daniach sa v odseku 1 dopĺňa nové písmeno c), v ktorom sa 

určuje sadzba poplatku pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín. 

 

Obec Snežnica stanovuje sadzbu poplatku za vývoz drobného stavebného odpadu bez obsahu 

škodlivín  0,030 eura za kilogram týchto odpadov. 

 



Obec Snežnica 
 

3//1  drobné stavebné odpady 

 

Drobné stavebné odpady sú hnuteľné veci, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti 

a demoláciách (betón, tehla, omietky, izolačné látky, škridľa, obkladačky, kachličky, 

keramika, stavebné drevo, betónové zmesi, zemina  a iné) právnických osôb, fyzických osôb 

a fyzických osôb – podnikateľov. 

 

Drobnými stavebnými odpadmi sú aj odpady vznikajúce pri činnosti obce vrátane 

rekonštrukcií komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev . 

Za nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec. 

 

 

 

3/2 Odvoz a likvidácia  drobných stavebných odpadov 

 

 Drobné stavebné odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti občanov, prípadne 

právnických alebo fyzických osôb – podnikateľov na území obce sa ukladajú do kontajnerov 

oprávneného vývozcu, ktoré budú odvezené a zneškodnené na skládke odpadov na náklady 

stavebníka alebo investora. 

 Stavebník alebo investor, pri ktorého činnosti stavebné odpady vznikajú, je povinný 

uzatvoriť zmluvu o odvoze a likvidácii odpadov s oprávneným vývozcom, alebo 

s prevádzkovateľom skládky odpadov, pokiaľ si stavebné odpady na skládku odpadov 

privezie vlastným dopravným prostriedkom, alebo iným spôsobom. 

 Obec určuje na likvidáciu stavebných odpadov, ako i drobných stavebných odpadov, 

ktoré vznikajú na jeho území, skládku odpadov. 

 Je zakázané pod pokutou ukladať stavebné odpady, ako i drobné stavebné odpady na 

iné miesto, než na to určené a tým vytvárať nepovolené skládky odpadov. Stavebné odpady 

môžu byť uložené na stavenisku stavebníka alebo investora iba na nevyhnutne dlhú dobu. 

 

 

  3/3 Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku 

Poplatník po odvážení odpadu, príde poplatok za odvoz drobného stavebného odpadu 

zaplatiť v hotovosti do pokladne na obecnom úrade.        

§ 12 

Záverečné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Snežnici sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného 

nariadenia na svojom zasadnutí dňa : 14.12.2015  uznesením č. : 64  a tento  Dodatok č.2 

nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2016. 

 

                                                                                                                 MVDr. Milan Hlavatý 

                                                                                                              starosta obce 
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