
 

Dodatok č. 1  
k VZN č. 2/2020  

Číslo: Dodatok č. 1 k VZN č. 
2/2020 

Obec KOŠECA Výtlačok číslo: 1 

 
v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 
 
 

DODATOK č. 1 
k VZN č.  2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady na území obce Košeca 
 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 26.11.2021 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 26.11.2021 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 26.11.2021 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 07.12.2021 

Pripomienky zasielať: 
- písomne na adresu: Obecný úrad Košeca,  

                                     Hlavná ulica 36/100, 018 64 Košeca 
- elektronicky na adresu: starosta@koseca.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 10.12.2021 

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Zaslané poslancom na preštudovanie dňa: 26.11.2021 

Na rokovaní OZ dňa: 14.12.2021 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 15.12.2021 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2022 

 
 
 
 

mailto:starosta@koseca.sk


Obecné zastupiteľstvo obce Košeca vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 6 ods. 1 a § 
11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
ustanovení § 2 ods. 2 a § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a ustanovení § 80 a 81 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, sa uznieslo na tom, že Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca sa mení a 
dopĺňa takto: 
 
 

 DODATOK č. 1 
 

k  
 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 
 

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

 
Čl. 1 

 
Predmet dodatku 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 sa mení nasledovne: 
 
1. § 20 (Sadzba poplatku): 

a. V ods. 1 sa mení sadzba „0,0822 € za osobu a kalendárny deň“ a znie „0,10685 € za osobu 
a kalendárny deň“. 

b. Mení sa ods. 2 a znie: 
„(2)  Sadzba poplatku za KO pre poplatníkov uvedených v § 17 ods. 1 písm. b) a c) je: 

   a) 0,02748 €/liter – pre 30 l vrece, 

   b) 0,02638 €/liter – pre 60 až 120 l zbernú nádobu, 

   c) 0,02148 €/liter – pre 240 l zbernú nádobu, 

   d) 0,01779 €/liter – pre 1100 l zbernú nádobu. 

 
2. V § 21 (Určenie poplatku): 

a. V ods. 1 písm. a) sa mení tabuľka a znie: 
 
 
 
 
 
 
 

b. Mení sa ods. 1 písm. b) a znie: 
„b)  súčin frekvencie odvozov, sadzby podľa § 20 ods. 2 písm. a) až d), objemu zbernej 

nádoby/vreca, ktorú poplatník podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo c) užíva a skutočného 
počtu odvozov zbernej nádoby/vreca v predchádzajúcom období zaevidovaných v 
elektronickej evidencii odpadov obce, t.j.: 

 
 

Sadzba poplatku 
Počet 

kalendárnych dní 

Poplatok za 

kalendárny rok 

0,10685 €/osoba/deň 365 39 €/osoba 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. V § 23 (Vyrubenie poplatku a splatnosť) sa mení ods. 5 a znie: 

„(5) Poplatok za KO pri množstvovom zbere zmesového KO obec nevyrubí rozhodnutím. Na 
úhradu tohto poplatku obec vystaví faktúry po vykonaní odvozov a to za nasledovné časové 
úseky zdaňovacieho obdobia: 01. január – 30. jún 
     01. júl – 31. december  
Obec vystaví faktúry spravidla do 30 dní po uplynutí príslušného časového úseku. Splatnosť 
faktúr je 30 dní od vystavenia. Na úhradu faktúry poplatníkom sa primerane vzťahuje 
ustanovenie § 23 ods. 3. 
 

4. V § 25 (Vrátenie, odpustenie a zníženie poplatku) v ods. 4 sa dopĺňa písm. c) a znie: 
„c) ak z elektronickej evidencie odpadov obce vyplýva, že platiteľ poplatku (domácnosť) za KO 
nemá v predchádzajúcom zdaňovacom období zaevidovaných viac ako 600 litrov zmesového 
KO.  
V tomto prípade môže obec vyrubený poplatok za KO znížiť, a to až o percentuálne zníženie 

prislúchajúce podľa PRÍLOHY č. 1 miere triedenia 90,01 – 100%. 

* Zníženie poplatku si platiteľ poplatku uplatňuje na základe písomnej žiadosti.“ 
 

5. Mení sa PRÍLOHA č. 1 a znie: 
 

PRÍLOHA č. 1 
(k VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady na území obce Košeca v znení jeho Dodatkov (ďalej len „VZN“)) 
 
 

ZNÍŽENIE MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 
 

Pre rok 2022 

 
1. Miestny poplatok za komunálne odpady (ďalej len „poplatok za KO“) v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) 

VZN je: 39 €/osoba/rok. 
 

2. Percentuálne zníženie poplatku za KO v závislosti od dosiahnutej miery triedenia platiteľmi tohto 
poplatku v roku 2021, ktorá je evidovaná v elektronickej evidencii odpadov obce: 

 

Frekvencia 

odvozov 
Sadzba poplatku 

Objem zbernej 

nádoby/vreca 

Poplatok 

za 1 odvoz 

1 x 14 dní 0,02748 €/liter 30 l 0,82 €/ks 

1 x 14 dní 0,02638 €/liter 60 l 1,58 €/ks 

1 x 14 dní 0,02638 €/liter 110 l 2,90 €/ks 

1 x 14 dní 0,02638 €/liter 120 l 3,17 €/ks 

1 x 14 dní 0,02148 €/liter 240 l 5,16 €/ks 

1 x 14 dní 0,01779 €/liter 1 100 l 19,57 €/ks 



Miera triedenia 
v r. 2021 

Zníženie 
poplatku  

Znížený 
poplatok 

(€/obyv/r) 

0% 0% 39,00 

0,01 - 5% -3% 37,83 

5,01 - 15% -12% 34,32 

15,01 - 25% -25% 29,25 

25,01 - 35% -30% 27,30 

35,01 - 45% -39% 23,79 

45,01 - 50% -43% 22,23 

50,01 - 60% -55% 17,55 

60,01 - 70% -62% 14,82 

70,01 - 80% -66% 13,26 

80,01 - 90% -70% 11,70 

90,01 - 100% -74% 10,14 

 
3. Zníženie poplatku za KO sa týka iba poplatníkov tohto poplatku uvedených v § 17 ods. 1 písm. a) 

VZN – fyzické osoby. 
 

4. Znížené poplatky za KO sú platné len pre zdaňovacie obdobie roku 2022. 
 
 

Čl. 2 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca (ďalej len 
„Dodatok č. 1“) schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Košeca na svojom zasadnutí dňa 14.12. 2021 
uznesením č. 108/2021.  

2. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022.   
 
V Košeci dňa 15.12.2021. 
 
 
 

Mgr. Radomír Brtáň 
      starosta obce 
 

 

 

  

 


