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Obec Dulov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov vydáva tento dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

obce č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, v ktorom sa menia  nasledujúce ustanovenia: 

 

1. v §10 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa bod(6)  

mení nasledovne:  

(6.1) Sadzba poplatku je 

a/     10 € za osobu/rok a  

b/     0,70 € za každý vyvezený 110 l kontajner označený žetónom, 

(6.2) Občania sú povinní počas spoplatňovaného obdobia zakúpiť si žetóny vo výške 

sadzby poplatku podľa bodu (6.1) písm. b/ nasledovne: 

- jednočlenná domácnosť minimálne 2 žetóny, 

- dvojčlenná domácnosť minimálne 4 žetóny, 

- trojčlenná domácnosť minimálne 6 žetónov, 

- štvorčlenná domácnosť  minimálne 8 žetónov, 

 - päť a viac členná domácnosť minimálne 10 žetónov. 

V prípade nedodržania tohto ustanovenia, obec uloží rozhodnutím povinnosť uhradiť 

sumu za minimálny počet žetónov podľa bodu (6.2). 

 

2. v §10 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v bode(11)  

písm. a/ a písm. b/ menia nasledovne:  

a/ poplatok do 40 € vrátane je splatný do 31.05. príslušného kalendárneho roka, 

b/  poplatok nad 40 € je splatný v štyroch rovnakých splátkach a to do  31.05., 

31.07., 30.09., 30.11. príslušného kalendárneho roka, 

 

3. v §10 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v bode 

(15)  mení prvá veta nasledovne : 

O zníženie poplatku na sadzbu stanovenú v obci - 5 €/za osobu na rok 

možno žiadať v týchto prípadoch: 

- osoby, ktoré neužívajú nehnuteľnosť, ktorú sú oprávnení užívať, viac ako 90 po sebe 

nasledujúcich dní, študenti a pracujúci bývajúci mimo svojho trvalého bydliska. 



 

4. v §10 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa bod(16) 

mení nasledovne : 

(16) Správca dane ustanovuje zníženie ceny žetónu  na 0,20 € za každý vyvezený 110 l 

kontajner z rodinných domov č. 127, 136, 137, 297, 299, 280, 300. Situovanie týchto 

rodinných domov je bez prístupu pre odvoz odpadu, preto sú poplatníci povinní 

priviesť kontajnery k najbližšiemu  možnému prístupnému miestu – pred r.d. č. 126, 

 pred r.d. č.135, r.d. 190,  r.d. č. 34, r.d.64. 

 

5. v § 12 Záverečné ustanovenia sa bod (1) mení nasledovne: 

(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava, 

odkazuje sa na zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach, zák. SNR   č. 511/1992 

Zb. o správe  daní  a  poplatkov  v  znení neskorších predpisov a zákon č.563/2009 

Z.z.o  správe daní. 

 

6. V súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z.o  správe daní. sa s účinnosťou od 1.1.2012 slovné 

spojenie platobný výmer nahrádza slovom rozhodnutie v príslušnom tvare. 

 

 


