
 

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. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 

Dodatok č. 6 

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. 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: 

§ 6 

Sadzba poplatku 

Sadzba poplatku : 
- sadzba poplatku je stanovená vývoz zmesového komunálneho odpadu vo 

výške 0,04545 € za 1liter/1 vývoz 

- povinnosť  občanov zakúpiť si do 10.01.2023 vývozov zmesového komunálneho 

odpadu na 1. štvrťrok 2023 formou kúpy nálepky na Obecnom úrade 

v Lovinobani a to nasledovne: ČIERNA NÁLEPKA 1 (v cene 15,00€  z. vývoz 1x za 

mesiac január až marec) alebo ZELENÁ NÁLEPKA 2 (v cene 30,00€ t. z. vývoz 2x 

za mesiac január až marec). Čierna nálepka 1 znamená prvý vývoz v mesiaci, 

Zelená nálepka 2 znamená prvý aj druhý vývoz v mesiaci. 

- povinnosť občana do 31.03.2023 zakúpiť si čiarový kód pre domácnosti vo výške 

50,00 €, ktorý sa bude považovať za zálohovú platbu za vývoz ZKO na rok 2023. 

Na konci kalendárneho roka sa vykoná vyúčtovanie zálohového poplatku 

a počtu vývozov KO za domácnosť. V prípade vyčíslenia nedoplatku bude 

občan povinný tento nedoplatok uhradiť Obecnému úradu najneskôr do 30 dní 

od doručenia vyúčtovania za vývoz KO, v prípade vyčíslenia preplatkuten sa 

tento vráti do 30 dní. “  

 

 

 



 

§7 

Vyrúbenie poplatku 

ruší sa znenie §7 

§8 

Splatnosť poplatku 

ruší sa znenie §8 

 

§ 10 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Tento dodatok č. 6 k VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady bol schválený uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 89/2022 dňa14.12.2022, s účinnosťou od 01.01.2023 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Bc. Valachová Andrea 

                                                                                                                   starostka obce 

 

 

Návrh Dodatku k VZN vyvesený na pripomienkovanie dňa : 29.11.2022 

Návrh Dodatku k VZN zvesený dňa 14.12.2022 

Pripomienky: v § 6 druhá zarážka Návrhu navrhujem na konci doplniť text v znení „ Čierna 

nálepka 1 znamená prvý vývoz v mesiaci, Zelená nálepka 2 znamená prvý aj druhý vývoz 

v mesiaci.“ 

- vypustenie celého znenia ustanovenia „§ 7 Vyrubenie poplatku“  a „§ 8 Splatnosť 

poplatku“ v platnom a účinnom VZN obce Lovinobaňa č. 7/2012 o poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

- sadzba poplatku je stanovená vývoz zmesového komunálneho odpadu vo 

výške 0,04545 € za 1liter/1 vývoz 

- doplniť: V prípade vyčíslenia nedoplatku bude občan povinný tento nedoplatok uhradiť 

Obecnému úradu najneskôr do 30 dní od doručenia vyúčtovania za vývoz KO, 

v prípade vyčíslenia preplatku ten sa tento vráti do 30 dní. “  

Dodatok k VZN vyvesený dňa 15.12.2022 

Dodatok k VZN zvesený dňa 30.12.2022 

 


