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Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemečky č. 1/2021, 

 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemečky č. 2/2019 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nemečky  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemečky  podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa 

uznieslo na tomto: Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemečky č. 1/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemečky č. 2/2019 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nemečky , nasledovne 

 
 

Čl.1 

Vo VZN č.2/2019   sa mení §2  Sadzba a určenie poplatku  a bude mať tento text : 

 

 

§2    

Sadzba a určenie poplatku  

 

1. Sadzba poplatku pre fyzické osoby prihlásené k trvalému alebo prechodnému pobytu 
v obci, vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností v obci (rozhoduje stav obyvateľov k 1. 
januáru zdaňovacieho obdobia) je:   
pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu 
osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci je   
19 €/osobu/rok     /0,0520€ za osobu a kalendárny deň/- 110 l odpadové nádoby  

 
2. vlastník, alebo užívateľ nehnuteľností v obci, ktorý nie je prihlásený k trvalému alebo 

prechodnému pobytu, platí poplatok   
23 €/nehnuteľnosť/rok (0,0630 €/osoba-vlastník/kalendárny deň) - 110 l odpadová 

nádoba.  

 

3. Sadzba poplatku pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania je 

súčinu sadzby poplatku na 1 l, počtu nádob (resp. kontajnerov), počtu vývozov a počtu litrov 

 

 

Typ nádoby Interval vývozu/ 

počet vývozov 

Sadzba za liter Suma v EUR 

110 l 1x za 14 dní / 

26 vývozov 

0,012 34,32 

 

4. Poplatok za drobný stavebný odpad je zahrnutý spolu v poplatku za komunálny odpad  

 



 

Čl. 2 

1. Na tomto  VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na zemí obce Nemečky sa Obecné zastupiteľstvo v Nemečkách 

uznieslo na zasadnutí , dňa 11.12.2021, uznesením B/14/2021 odst.2 

           a  nadobúda účinnosť 1.januára 2022. 

2. Ostatné ustanovenia VZN č.2/2019 zostávajú v platnosti. 
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