
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Starej Lehote na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

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

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

DODATOK č. 2/2019 

                       K  VŠEOBECNÉMU ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE STARÁ LEHOTA  

ktorým sa mení VZN č. 1/2012  

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Stará Lehota 

 

ČI. I 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Stará Lehota č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stará Lehota sa mení takto: 

III. časť 

Miestny poplatok 

Článok 15 

Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady 

 5) Obec určuje nasledovnú sadzbu poplatku : 

- pre  fyzickú  osobu  s  trvalým alebo prechodným  pobytom  v  rodinnom  dome  alebo  v  bytovom   

  dome  20 € za osobu a rok / 3 žetóny, 

 - pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľností v  obci a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt      

   30 € na rok a nehnuteľnosť /chalupa, chata, záhradná chatka/ / 3 žetóny, 

- pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľností v rekreačnej oblasti Bezovec  a nemá v obci trvalý  

  alebo prechodný pobyt 30 € na rok a nehnuteľnosť /chalupa, chata, záhradná chatka/,  

- PO, FO -  podnikatelia produkujúci odpad : 60 €/rok,  

- s  podnikateľskými  subjektmi,  ktoré  majú  prevádzky  s  viacerými  zamestnancami  sa  výška   

   poplatku  stanoví na základe zmluvy, 

- podnikateľské  subjekty,  ktoré  poskytujú  reštauračné,  kaviarenské  alebo  iné  pohostinské  služby  a  

  majú viacerých  zamestnancov – poplatok  sa  určí  na  základe  ukazovateľa  dennej  produkcie zmluvne. 

- Hodnota ďalšieho žetónu je vo výške 4,50 €.     

 

 



 

 

Sadzba miestneho poplatku za drobné stavebné odpady: 

- 0,035 € za jeden kilogram drobných stavebných odpadov 

- 0,05 €  za liter drobných stavebných odpadov 

Pre určenie hmotnosti odpadu sa vychádza z priemernej hmotnosti odpadu v 110 l zbernej nádobe, 

ktorá je 20 kg. Pre zbernú nádobu 240 l sa táto priemerná hmotnosť odpadu násobí prepočítavacím 

koeficientom 1,6 a pre 1100 l kontajner koeficientom 5. 

 

Fúrik má objem:                       60 l / 3,- € 

Prívesný vozík má objem:     700 l / 35,- € 

Vrece malé má objem:            10 l / 0,50 € 

Vedro podľa objemu:              10 l / 0,50 € 

Poplatok sa uhradí na obecnom úrade hneď po vyložení drobného stavebného odpadu. 

 

ČI. II 

(1) Návrh Dodatku č. 2/2019 k VZN č. 1/2012, ktorým sa mení bod 5) v článku 15 v III. časti, bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke  obce dňa 18.11.2019. 

 

(2) Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Dodatku k VZN: do 04.12.2019 (včítane). 

 

(3) Tento Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 1/2012 bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Stará 

Lehota dňa 13.12.2019. 

 

(4) Tento Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 1/2012 nadobúda platnosť dňom vyvesenia. 

 

(5) Tento Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 1/2012 nadobúda účinnosť od 01.01.2020. 

 

V Starej Lehote dňa 16.12.2019     

 

                                  

                                                                                   Peter Michalka 

                                                                                                    starosta obce Stará Lehota 

 

 


