
                                          Všeobecne záväzné nariadenie č.02/01 

o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, 

prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Kšinná a časti obce Závada p/Č.v. 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Kšinnej na základe ustanovenia § 6 zák.č.369/1990 Zb. sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. 

o odpadoch a zákonom 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

                                                                          I. 

                                                            Základné pojmy 

 

1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je 

v súlade so zákonom o odpadoch povinný sa jej zbaviť. 

2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva 

úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena 

povahy alebo zloženia týchto odpadov. 

3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa 

odpad nachádza. 

4. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti 

fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických 

osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce 

pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe 

verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov /§ 2 odst.2,3,14 zákona/. Ktoré konkrétne 

odpady tvoria komunálny odpad vyplýva zo zoznamu komunálneho odpadu, ktorý 

tvorí prílohu č.2 VZN. 

5. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác 

zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa  

nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie obci, alebo pri ktorých nie je 

potrebné ani ohlásenie obci. 

 

 

                                                                           II. 

                                                 Účel odpadového hospodárstva 

 

1. Účelom odpadového hospodárstva je: 

a./ predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií 

šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako aj výsledné výrobky, 

čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje 

znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania 

nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie, 

b./ zhodnocovať odpady ich recykláciu, opätovným použitím, alebo inými procesmi 

umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup 

podľa písmen a./ 

c./ využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa 

písmen a./ alebo b./, 

d./ zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim 

životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný 

postup podľa písmen a/,b/ alebo c/. 
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                                                                 III. 

                                               Spoločné ustanovenia 

 

1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom 

a produkuje ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov alebo l tonu ostatných 

odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva. 

2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre 

komunálne odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích  prác zabezpečovaných 

fyzickou osobou /ďalej len „drobné stavebné odpady“/ obec, na ktorej území tieto 

odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa Zákona, sa 

môžu dohodnúť  navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu. 

3. Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku l povinní vypracovať 

a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva. 

4. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so 

zákonom, ten komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinnosti, 

je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto 

rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý 

povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie. 

5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov. 

6. Zakazuje sa 

a./ uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade 

so zákonom a týmto VZN 

b./ zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade so Zákonom 

c./ zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu 

a zneškodňovanie odpadov spôsobmi D4 a D7 prílohy č.3 zák.č.223/2001 Z.z. 

d./ riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné 

odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie 

prítomných škodlivín, 

e./ opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností, 

f./ uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní 

odpadových olejov do pôdy.  

7. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich 

odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tz osobitného oprávnenia 

udeleného Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi. 

8. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov 

a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa 

zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva, ak takýto držiteľ 

odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca 

z ktorého výroby odpad pochádza. 

9. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, 

zabezpečí zneškodňovanie odpadu okresný úrad, na území ktorého sa odpad nachádza, 

na náklady držiteľa odpadu. 

10. Ak  vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 

umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne 

okresnému úradu a obci v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza. 

11. Okresný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného 

orgánu štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej 



za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom, takto zistená 

osoba je povinná zabezpečiť znehodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na 

vlastné náklady. 

12. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými 

ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu 

rovnako ustanovenia § 19 odst. l písmena b/, f/, k/ a m/ a primerane ustanovenia 

odseku l písm. i/ Zákona. 

 

  

             IV. 

                  Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

 

1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť 

a zaradiť ako samostatný druh odpadu. 

2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými 

stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec. 

3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať 

alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením 

obce. Taktiež je povinný 

a./ zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci 

b./ užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci 

c./ ukladať komunálne odpady alebo oddelené zložky a drobné stavebné odpady na                        

účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu 

komunálnych odpadov v obci. 

4. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na 

vykonávanie tejto činnosti s obcou. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob 

a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade 

s platným programom odpadového hospodárstva obce a s týmto všeobecne záväzným 

nariadením. 

5. Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými 

odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou  a neuzatvorí zmluvu podľa 

§ 39 ods. 8 Zákona do konca roka 2001, nemôže po tomto termíne túto činnosť ďalej 

na území obce vykonávať. 

6. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 odst. 1 písm. g/ a h/ Zákona je oprávnená 

požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného 

odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce potrebné informácie. 

7. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto 

nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace 

s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. 

 

 

                V. 

                         Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu 

 

1. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov 

            a./ zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich                             

            na svojom území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so Zákonom 



            b./ v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby                     

            zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci. 

            c./ zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych 

            odpadov v rámci separovaného zberu. 

d./ zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných                 

odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov    

z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. 

 

 

                                                        VI. 

      Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu 

 

Pôvodca odpadu: 

1. zhromažďuje a skladuje odpad do 110 l zberných nádob, ktoré si prenajme bezplatne 

od Obecného úradu Kšinná. 

2. Zriadi vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby 

             a./ nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami                           

              nespôsobovala hlučnosť 

              b./ boli uložené na spevnenom a umyvateľnom podklade 

              c./ bol k nim zabezpečený dostatočný prístup 

              d./ neboli uložené na chodníkoch a cestných komunikáciách. 

3. Udržuje čistotu okolo zberných nádob. 

4. Dbá, aby zberné nádoby boli na odvoz riadne pripravené. 

5. Zabezpečí posyp, ako aj odpratávanie snehu v zimnom období z prístupovej cesty pre 

manipuláciu a nakládku pri vyprázdňovaní zberných nádob. 

6. Nesmie ukladať do zberných nádob veľkorozmerné odpady a predmety, odpad ktorý 

by svojim zložením ohrozil bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo vozidlo 

dodávateľa /odpad výbušný, toxický, stavebný, záhradný, výkaly a pod./ 

7. Dbá na životnosť pridelenej zbernej nádoby, zabezpečí opravu alebo výmenu zbernej 

nádoby. 

 

 

                                                                   VII. 

       Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov 

                                              a drobných stavebných odpadov 

 

1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov sa obci platí miestny poplatok. 

2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce a za 

drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce. Poplatok sa nevyberá za 

činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce 

a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto 

činností, ktorým je odpad. 

3. Poplatok sa platí 

a./ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný 

pobyt 

b./ právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká 

komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa 

na území obce, určenú na podnikanie 



c./ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, 

individuálnu rekreáciu, ako záhrada, byt alebo nebytový priestor. 

4. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo 

nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor 

v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený 

vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je 

vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca. 

5. Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho 

odpadu na území obce, sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do 

jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto VZN, aby im obec mohla 

zabezpečiť potrebné zberné nádoby podľa schváleného systému zberu komunálneho 

odpadu. 

6. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade, najneskôr do 

jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú 

platiteľmi poplatku. 

7. Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre 

správne určenie výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa keď táto 

skutočnosť nastala. 

8. Sadzba poplatku môže byť 

a./  najmenej 80,- Sk a najviac 1200,- Sk za osobu a kalendárny rok alebo 

b./ najmenej 80,- Sk  za osobu a kalendárny rok, ak poplatník za odpady preukáže, že 

využíva množstevný zber. 

9. Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku 

a./ pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa 

počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu v obci 

b./ pokiaľ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je v obci prihlásený ani k trvalému 

ani k prechodnému pobytu, platí poplatok podľa priemernej doby užívania 

nehnuteľnosti v kalendárnom roku, minimálne však vo výške ¼  ročného poplatku, 

c./ pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo 

užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ  podľa  priem 

erného počtu zamestnancov, pri činnosti ktorých vzniká komunálny odpad 

d./ pri nehnuteľnosti, alebo byte slúžiacemu na poskytovanie rekreačných alebo 

ubytovacích služieb podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto 

zariadenia 

e./ pri množstevnom zbere podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov. 

10. Výšku poplatku za osobu a kalendárny rok na nasledujúci kalendárny rok stanoví obec 

v prílohe tohto VZN po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve najneskôr do konca 

novembra bežného roku. Príloha VZN tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. O schválenej 

výške poplatku je obec povinná informovať obyvateľov spôsobom v mieste 

obvyklým. Výška takto schváleného miestneho poplatku platí až do doby, keď obecné 

zastupiteľstvo neschváli novú výšku miestneho poplatku na nasledujúci rok. 

11. Obec v prílohe VZN upraví aj zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu 

povinnosť o zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť a prípadne úľavy a oslobodenie 

od poplatkov, spôsob a lehotu na uplatnenie poplatkovej úľavy, spôsob, formu 

a miesto pre zaplatenie poplatku, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania 

poplatkov. 

12. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Ak poplatník za odpady preukáže, že 

využíva množstevný zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným v tomto všeobecne 

záväznom nariadení, obec poplatok platobným výmerom nevyrubí. 



13. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec 

z posledných jemu známych údajov v čase vydávania platobného výmeru. 

14. Obec, ktorá poplatok spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

v jednotlivých prípadoch, podľa kritérií zákona o sociálnej pomoci /zák.č.195/1998 

Z.z. v platnom znení/, poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa ods.8 tohto VZN, 

alebo môže poplatok odpustiť. 

15. Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov 

spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov. 

16. Obec nesmie príjem z tohto poplatku použiť na úhradu nákladov spojených s jeho 

činnosťou  pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce 

a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba na výsledok týchto 

činností, ktorým je odpad. 

 

                                                                       

   

                                                                     VIII. 

                                                                     Obec  

 

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva 

      a./ prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve /§ 80 ods.3 písm.a/ Zákona/, 

      b./ poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na           

nakladanie  s  odpadmi na území obce a o držiteľoch  autorizácie udelenej Ministerstvom 

životného prostredia SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami 

a akumulátormi a starými vozidlami 

      c./ dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi so 

stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu. 

   

 

 

 

                                                                    IX. 

                                                                 Priestupky 

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto 

a./ zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN /§ 18 odst.3 

písm.b/Zákona 

b./ uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN /§ 18 ods.3 

písm.a/ a § 39 odst.5 písm.c/ zákona 

c./ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa č.III ods.10 tohto VZN /§ 18 ods.6 zákona/ 

d./ neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN /§ 39 ods.9 zákona/ 

2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a/ až d/ možno uložiť pokutu do 5.000,- Sk. 

3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a/ až d/ prejednáva obec a výnosy  z pokút uložených 

za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 

priestupkov / zák.č.372/1990 Zb. v platnom znení/, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

 

 



                                                                     X. 

                                            Pokuty právnickým osobám 

 

1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu vo výške 100.000,- Sk ak 

právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného 

nariadenia obce. Pokuta je príjmom obce. 

2. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, 

kto sa konania podľa odseku l. dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania 

opodstatňujúceho uloženia pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa 

všeobecných predpisov o správnom konaní. 

 

 

                                                                    XI. 

                                                  Záverečné ustanovenie 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonajú: 

a./ orgány obce – starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva, 

b./ komisie obecného zastupiteľstva, 

c./ pracovníci obecného úradu, 

d./ orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií. 

2. Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kšinná  pre 

nakladanie s komunálnym odpadom zo dňa  29.01.1994. 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Kšinná bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Kšinnej , dňa 08.12.2001 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2002. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                                                                    Milan   P a v l e 

                                                                                      Starosta obce 

           
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Príloha č. 2  k VZN obce Kšinná č.02/2001, 

ktorou sa určuje výška poplatkov za zber prepravu a zneškodňovanie komunálneho                                                                                     

         odpadu  a drobného stavebného odpadu na rok 2004 

 

A. Na základe známych údajov pri likvidácii komunálneho odpadu v roku 2003 

predstavujú celkové náklady za obec Kšinná 207.400,- Sk čo pri počte 537 obyvateľov 

predstavuje v prepočte 387,- Sk na jedného obyvateľa. 

B. Obecné zastupiteľstvo v Kšinnej schvaľuje nasledovnú výšku miestnych poplatkov za 

zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 

na rok 2004: 

1. Základná výška miestneho poplatku na jednu osobu prihlásenú k trvalému 

pobytu, bývajúcu v rodinnom dome /IBV/, v bytovom dome /KBV/ 

a v domove dôchodcov /DD/ sa stanovuje na 200,- Sk za rok 

2. ak občan bývajúci v IBV alebo KBV predloží potvrdenie o prechodnom 

bydlisku mimo obce Kšinná /študenti, pracovníci dlhodobo zamestnaní mimo 

obec, vojaci ZVS a pod./ trvajúcom v príslušnom roku viac ako 6 kalendárnych 

mesiacov, poplatok sa znižuje o jednu tretinu, t.j. na 133,- Sk za rok 

3. samospráve, štátnej správe, verejnoprávnym inštitúciám, školstvu, 

ubytovaciemu zariadeniu sa stanovuje poplatok na hlavu, resp. lôžko, nižšie 

uvedeným násobkom základného poplatku 

a./ MŠ s kuchyňou /žiaci, učitelia a personál/ 

- 1 osoba 0,10 násobok zákl. poplatku, t.j.20,- Sk 

                         b./ samospráva, štátna správa, združenia, domov dôchodcov a pod. 

- 1 zamestnanec vrátane prevádzk.pracovníkov  

0,30 násobok zákl.poplatku, t.j. 60,- Sk 

                          c./ ubytovacie zariadenia 

                               1 lôžko               0,50 násobok zákl.poplatku, t.j. 100,- Sk 

                                l zamestnanec    0,50 násobok zákl.poplatku, t.j. 100,- Sk 

4. Priemyslu, živnostiam a podnikateľským subjektom 

   a./ potravinové obchody, mäsiarstva, bufety, reštauračné zariadenia  

        /pohostinstvá/ 

         l zamestnanec    3,00 násobok zákl.poplatku, t.j. 600,- Sk 

    b./ samostatne zárobkovo činné osoby, slobodné povolania, živnosti s   

          obchodnými alebo reklamnými priestormi v mieste podnikania a iné  

          prevádzky         3,00 násobok zákl.poplatku, t.j. 600,- Sk 

5. nehnuteľnosti, ktorých majitelia nie sú v obci prihlásení na trvalý alebo 

prechodný pobyt /chatári, chalupári a pod./ 

           a./ 1,5 násobok základného poplatku, t.j. 300,- Sk za nehnuteľnosti, ktoré sa                    

nachádzajú v zastavanej časti obce 

         b./0,75 násobok základného poplatku, t.j. 150,- Sk za nehnuteľnosti, ktoré   

sa nachádzajú mimo zastavanej časti obce /Stavanie, Hajšov laz, Novina -  

v k. ú. Kšinná, Filov a Šebene laz v k.ú. Závada pod Č.v./ 

            /300,- Sk a 150,- Sk za jeden rodinný dom, chalupu, chatu a pod. za rok/.                                                             

C. Platiteľ poplatku je povinný najneskôr do 1. mesiaca ohlásiť písomne na Obecný úrad 

v Kšinnej zmenu v počte osôb bývajúcich v spoločnej domácnosti  /úmrtie, 

odsťahovanie/ a písomne požiadať o vrátenie pomernej časti zaplateného poplatku, 

alebo doplatiť pomernú časť poplatku pri narodení dieťaťa alebo prisťahovaní do obce 

na trvalý  alebo prechodný pobyt. Poplatok je možné platiť jednou alebo dvomi 

splátkami na účet obce, alebo do pokladne obce Kšinná. Poplatok je možné platiť aj 



v 12  splátkach cez SIPO. V prípade nezaplatenia poplatku, bude tento vymáhaný 

exekučným konaním priamo na platiteľa poplatku. 

D. Vzhľadom na to, že obec dotuje zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho 

odpadu z rozpočtu obce, bude prípadné požadované zníženie stanoveného poplatku 

prerokované obecným zastupiteľstvom iba na základe písomne odôvodnenej žiadosti. 

Uplatnenie zníženia stanoveného poplatku musí byť vždy písomne v termíne do 

jedného  mesiaca od schválenia VZN. 

   

  

 

 

1. Ruší sa Príloha č.1 zo dňa 08.12.2001 a Novelizácia prílohy č.1, zo dňa 

08.02.2003 k VZN obce Kšinná č. 02/2001, ktorou sa určuje výška poplatkov 

za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu na rok 2001. 

2. Príloha č.2 k VZN obce Kšinná č. 02/2001 bola schválená za zasadaní OZ 

Kšinná, uznesením č.10/2003, dňa 13. decembra 2003 a nadobúda účinnosť 

dňa 01.01.2004.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      ........................................ 

                                                                                                             Milan Pavle 

                                                                                                            Starosta obce 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


