
Dodatok č.3 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Vydrník č.1/2009 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na r.2009 a ďalšie zdaňovacie obdobia 
 

 

V § 27 sa mení odstavec 1 na: 

  

Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 

jedného kalendárneho roka: 

 

a) pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,0439 € za osobu a kalendárny deň, 

čo predstavuje 16€ na osobu a jeden rok 

 

b)  - pri zavedenom množstvovom zbere 0,0439 € za 1 liter komunálnych odpadov  

-  pri zavedenom množstvovom zbere 0,037 za 1kg drobných stavebných odpadov 

 

§ 31 znie: 

 

1) Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži : 

 

a) na sadzbu 0,0274 € za osobu a kalendárny deň čo predstavuje 10€ na osobu a rok,  ak ide o  

   študenta denného štúdia spojeného s pobytom na internáte: 

 -potvrdenie o návšteve školy ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia  

  Slovenskej republiky.  

-ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej 

republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku poskytne poplatník obci údaje v 

rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú 

potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku 

ktorému má obec zriadený prístup 

 

b) Obec na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

vyrubený poplatok zníži alebo odpustí rozhodnutím. 

 

 

Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 1.1.2021. Dňom nadobudnutia účinnosti zostávajú 

v platnosti aj nezmenené časti Všeobecne záväzného nariadenia obce Vydrník o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady č.1/2009 

a zároveň sa ruší Dodatok č. 2 tohto VZN a v platnosti ostáva nezmenená časť Dodatku č. 1 

tohto VZN.    

 

Tento dodatok bol schválený na OZ dňa 04.12.2020 uznesením č.187/2020 a  nadobúda 

účinnosť  dňom 01.01.2021 
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