
NÁVRH 
Dodatok č. 5 

k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 vydáva tento dodatok č. 5, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

§ 1 
Zmeny a doplnky 

 
a.) Ruší sa: §7 Vyrubenie poplatku, §9 Odpustenie poplatku VZN č. 7/2012 
b. )Ruší sa znenie § 6 sadzba poplatku vymedzená v Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol 
schválený uznesením OZ č. 72/2020 dňa 16.12.2020 
a nahrádza sa nasledovným znením: 
c.) Ruší sa znenie § 9 Splatnosť poplatku VZN č. 7/2012 a nahrádza sa novým znením: 
 

§ 6 
Sadzba poplatku 

Na celom území obce Lovinobaňa sa zavádza množstvový zber zmesových komunálnych 
odpadov a je zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov 
 

1)  Správca dane u poplatníkov podľa § 77 zákona ustanovuje sadzbu poplatku podľa § 78  vo 
výške 0,0454 € za liter komunálneho odpadu a 0,1094 € za kilogram drobných stavebných 
odpadov bez obsahu škodlivín. 
2)  Ročný poplatok pre množstvový zber komunálneho odpadu sa určuje ako súčin frekvencie 
odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným 
množstvovým zberom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

                                                                           § 9 
                                                          Splatnosť poplatku 

1.) Ročný poplatok sa platí v hotovosti do pokladnice správcu dane vopred pri zakúpení 
identifikátora  zberovej spoločnosti, alebo obce (nálepky platnej pre daný kalendárny rok) 
a zaevidovaní poplatníka do systému množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu. 

2.) Na obecnom úrade je možné zakúpiť si čierne 110 litrové PVC vrece, ktoré bude označené 
identifikátorom zberovej spoločnosti alebo obce. Poplatok za takto vyvezené vrece bude 
zhodný s vývozom 110 litrovej KUKA nádoby. 

 
 
 
 



   § 10 
Záverečné ustanovenie 

1)Tento dodatok č. 5 k VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. .../2021 dňa ..........2021, 
s účinnosťou od 01.01.2022 

 
 
 
 

                                                                                                                   Ing. Marian Lenhard 
                                                                                                                   starosta obce 
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