
Obec Kotrčiná Lúčka v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento  

 

 

 

 
 

 

 

DODATOK Č. 2 
 

k všeobecne záväznému nariadeniu obce 

Kotrčiná Lúčka č. 3/2012 
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvesené v úradnej tabuli obce : 01.12.2015 

Zvesené z úradnej tabule obce  : 16.12.2015 

Schválené uznesením OZ č. 67. zo dňa 16.12.2015 

Zverejnené v úradnej tabuli obce : 16.12.2015 



 
Čl. I 

 
1. Názov článku VI. POPLATOK, sa mení nasledovne: Čl. VI. MIESTNY POPLATOK 
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A  DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD / ďalej len 
POPLATOK /  

2. V Čl. VI POPLATOK  v § 31. s názvom „ Sadzba poplatku “, sa nahrádza ods. 2  
novým znením, ktoré znie nasledovne:  

2. Základná sadzba paušálneho poplatku je : 
a)  0,0383 EUR za osobu a kalendárny deň za komunálny odpad 
b)  0,0500 EUR za kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín 

a za ods. 4. sa vkladajú nové ods. 5, ods. 6 a ods. 7., ktoré znejú nasledovne: 

6. U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 
79 ods. 4 zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom s 
hodnotou 1.  

7. Obec do poplatku zahŕňa náklady na zabezpečenie zberných nádob na 
triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje 
rozšírená zodpovednosť.  

8. Obec do poplatku nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový 
komunálny odpad.  

3. V ČL. VI. POPLATOK v § 34. s názvom „ Vyrubenie poplatku a splatnosť “ dopĺňa 
nový ods. 6, ktorý znie nasledovne: 

6. Poplatok za drobný stavebný odpad sa  uhrádza v hotovosti pri odovzdávaní 
drobného stavebného odpadu na mieste určenom obcou /prípadne po 
vystavení dokladu na obecnom úrade/ a následne bude poplatníkovi vydaný 
príjmový pokladničný doklad. 
 
 
 

Čl. II. 
 

1. Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Kotrčiná Lúčka a dodatku č. 1 k tomuto VZN zostávajú nezmenené v 
platnosti. Týmto dodatkom č. 2 sa nemení výška sadzieb miestnych daní, len sa text 
uvedeného VZN dopĺňa a dáva do súladu s novelou zákona č. 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady účinnou od 1. januára 2016. 

2. Dodatok 2. k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kotrčiná Lúčka bol 
schválený o obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015, uznesením č. 67. 



3. Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kotrčiná Lúčka 
nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2016. 
 
 
 
 
V Kotrčinej Lúčke, dňa 16.12.2015 
 
 
 
 
 
 

..................................... 
                                                                                                    Jozef Žabka 

                                                                                                           starosta obce 


