
Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Obec Lovinobaňa v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so Zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

a v nadväznosti na účinnosť zákona č. 79/2015Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov vydáva 

 

Dodatok č. 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2012 

o poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady 
 

§1 

Zmeny a doplnky 

 

Ruší sa znenie § 6 Sadzba poplatku vymedzená v Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol 

schválený uznesením OZ č. 98/2013 dňa 11. 12. 2013 
a nahrádza sa nasledovným znením: 

„§6 

Sadzba poplatku 

Sadzba poplatku je: 

  

1. sadzba poplatku je stanovená na 16,00 € za osobu a kalendárny rok (0,0438 € za osobu 

a kalendárny deň; 1,333 € za osobu a kalendárny mesiac) 

2. v obci nie je zavedený pre zmesový komunálny odpad množstvový zber“  

 

§2 

Obec zavádza množstvový zber pre drobný stavebný odpad a určuje poplatok za drobný stavebný 

odpad, ktorý sa uhrádza v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Lovinobani, po jeho odovzdaní na 

miesto obcou určené a za podmienok určených obcou. Platí sa 0,0634 € za 1 kg skutočne 

odovzdaného  drobného stavebného  odpadu.  
§3 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 110 /2015 dňa 25.11.2015, 

s účinnosťou od 1.1.2016. 

 

 

 

 

 

Ing. Marian Lenhard 

                                                                                                              starosta obce 
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