
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY  

 

Obec Budiš podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva Dodatok 

č. 1 k VZN 2/2020. 

 

Dodatok č. 1 mení v celom rozsahu § 20- Určujúce obdobie a sadzba poplatku VZN 2/2020 

o Miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

nasledovne: 

 

§ 20 

Určujúce obdobie a sadzba poplatku 

1. Určujúcim obdobím, za ktoré sa poplatok za komunálny odpad vyberá je kalendárny rok. 

2. Sadzba poplatku je 0,10685 € za osobu a kalendárny deň: 

a) pre poplatníka, ktorý má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, 

b) pre poplatníka, ktorý je na území obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť a nemá 

v obci trvalý alebo prechodný pobyt, 

c) pre poplatníka, ktorý je na území obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný 

účel ako na podnikanie, 

d) pre poplatníka, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania.  

3. Obec na svojom území zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu 

škodlivín. Sadzba poplatku za 1 kg DSO je 0,050 €. 

4. Správca dane stanovuje maximálne možný počet smetných nádob na komunálny odpad pre 

rodinný dom – nehnuteľnosť podľa počtu osôb takto:  

1 až 4-členná rodina -  jedna nádoba 120 litrov  

5  a viacčlenná rodina - dve nádoby 120 litrové. 

5. V prípade, že poplatník má záujem o vývoz väčšieho počtu smetných nádob 120 l ako je 

uvedené v bode 4, musí uhradiť poplatok za ďalšiu smetnú nádobu 120 l v sume 20 €/rok. 

6. Obec zabezpečí nálepky, ktoré budú vydané občanom. Poplatník je povinný označiť 

smetnú nádobu na komunálny odpad nálepkou. Pri vývoze budú vyprázdnené len smetné 

nádoby označené nálepkou. 



7. Obec zníži poplatníkovi (fyzickej osobe) vyrubený poplatok na základe zapojenia do 

systému triedeného zberu jednotlivých zložiek KO nasledovne: 

a) triedenie PET fliaš – zľava 2 €/ rok/osoba, 

b) triedenie PET zmes – zľava 2 €/rok/osoba, 

c) triedenie viacvrstvových kombinovaných materiálov – zľava 1 €/rok/osoba 

d) triedenie kovov – zľava 1 €/rok/osoba, 

e) zníženie sadzby poplatku o 0,0383 €/osobu a kalendárny deň  (14,- €/ rok/osoba) pre tých 

poplatníkov, ktorých domácnosť preukáže, že kompostuje svoj vlastný biologicky 

rozložiteľný odpady zo záhrad a parkov a kuchynský odpad. Daná skutočnosť sa preukazuje 

čestným prehlásením. 

Na posúdenie zníženia poplatku za komunálny odpad slúži evidencia obce o zapojení sa 

občanov do separovaného zberu. 

 

 

Dodatok č. 1 k VZN 2/2020 o Miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 07.12.2021. 

Dodatok bol schválený uznesením č. 29/2021. 

Dodatok č.1 k VZN 2/2020 o Miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady nadobúda platnosť 1.1.2022. 

 

V Budiši 19.11.2021 

 

       Mgr. Ivana Erteľová 

          starostka obce 
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