
Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Klčov dňa 21.11.2022 

Schválené OZ dňa:     

Vyvesené na úradnej tabuli v obci Klčov dňa:    

Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2022 nadobudne účinnosť dňa:  

Obec Klčov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením podľa § 83 zákona NR SR 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. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

 

Čl. 1 

Predmet dodatku  

Týmto dodatkom sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2022 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi takto:  

§ 5 Sadzba poplatku  

odsek 1 a 2 sa nahrádza v plnom znení:  

1) Obec Klčov stanovuje pre množstvový zber sadzbu poplatku 0,05 EUR za jeden liter 

zmesového komunálneho odpadu podľa zvolenej veľkosti zbernej nádoby nasledovne: 

a) pri zbernej nádobe s objemom 110 l a 120 l = 6,00 EUR za 1 vývoz 

b) pri zbernej nádobe s objemom 240 l = 12,00 EUR za 1 vývoz 

c) pri zbernej nádobe s objemom 1 100 l = 55,00 EUR za 1 vývoz.  

2) Obec Klčov stanovuje minimálny počet vývozov na 6 x za rok. Občanom, ktorí prinesú 

potvrdenie, že platia za komunálny odpad v inej obci alebo meste, sa nebude vyrubovať 

poplatok za minimálny počet vývozov, ale stanoví sa im poplatok za komunálny odpad na 

základe skutočného množstva vyvezených zberných nádob komunálneho odpadu.  

 

Čl. 2  

Záverečné ustanovenia dodatku 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2022 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klčov ostávajú nezmenené 

a v platnosti.  

2. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2022 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Klčove           

dňa ........................... a nadobúda účinnosť dňa ..............................  

 

 

                      v. r. Ing. Etela Dzurillová 

                    starostka obce  


