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Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Svederník 

č. 1/2018 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
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Návrh tohto Dodatku č. 2 VZN č. 1/2018: 

 bol  zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli dňa: 24.11.2020 

 bol zvesený z úradnej tabule obce dňa:  11. 12 2020 

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2018 bol po jeho schválení obecným zastupiteľstvom: 

 zverejnený (publikované) na úradnej tabuli dňa: 15. 12. 2020 

 zvesené z úradnej tabule obce dňa: 31. 12. 2020 

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2018 nadobudne účinnosť dňa: 01. 01. 2021 

 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Svederník vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 

§ 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov a v zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

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

predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto Dodatku 

č. 2 k VZN č. 1/2018 a to nasledovne: 
 

Dodatkom č. 2 k VZN č. 1/2018 sa mení v časti:  

 

 

§ 20 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

 

Doplnenie bodu č.12 

 

Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu z domácností na svojom území pre obyvateľov, pretože tento je zhodnocovaný 

v kompostovacích boxoch (domácich kompostéroch) súčasne s BRKO. Občania obce sú 

povinní preukázať túto skutočnosť alebo o tejto skutočnosti podpísať čestné prehlásenie. 

Obyvatelia z rodinných a bytových domov, ktorí nezhodnocujú biologicky rozložiteľných 

odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v kompostovacích boxoch (domácich 

kompostéroch) majú povinnosť prihlásiť sa na spoločný zber biologicky rozložiteľného 

odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu prostredníctvom špeciálnych 

zberných nádob o objeme 140 l, ktoré im budú pridelené na základe ich žiadosti. 

 

 

§ 30 

Sadzba poplatku 

Sa pôvodné znenie § 30 ruší a celý § 30 sa nahrádza nasledovným znením:  

1) Pre poplatníka ako fyzickú osobu, ktorá má na území obce trvalý pobyt alebo prechodný 

pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, 

pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, 

ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom 

území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri 

nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť”) 

- je stanovená sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad vo výške 0,0794 € na 

osobu a kalendárny deň, to je 29,- € na osobu a rok - nezavedený množstvový zber 

- pre chatovú rekreačnú oblasť je stanovená sadzba poplatku za zmesový komunálny 

odpad vo výške 0,096 € na kalendárny deň a nehnuteľnosť, to je 35,- € - nezavedený 

množstvový zber 

- je stanovená sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín vo 

výške 0,05 € za kilogram drobného stavebného odpadu v zmysle zák.č.79/2015 Z. z.-  

zavedený množstvový zber.  

- Je stanovená sadzba poplatku za zlúčený biologicky rozložiteľný odpad vo výške 

0,025 € za liter odpadu. V tomto poplatku je zahrnutý vývoz  140 l hnedej nádoby, čo 

predstavuje sumu 3,50 € za vývoz. Vývoz bude zabezpečený na základe žiadosti 

pôvodcu odpadu.  

 



 

2) Pre poplatníka ako právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie alebo podnikateľa, ktorý je 

oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel 

podnikania, je zavedený množstvový zber s nasledovnými poplatkami 

- za zmesový komunálny odpad 120 l zberná nádoba 0,0295 € za liter, to je 85,- € za 

kalendárny rok (frekvencia vývozu každé dva týždne) 

- za zmesový komunálny odpad 1100 l zberná nádoba 0,0182 € za liter, to je 240,- € za 

kalendárny rok (frekvencia vývozu raz za mesiac) 

- za zmesový komunálny odpad 1100 l zberná nádoba 0,0182 € za liter, to je 480,- € za 

kalendárny rok (frekvencia vývozu každé dva týždne) 

3) Pre poplatníkov obec Svederník zabezpečí možnosť zakúpenia zberných nádob na 

zmesový komunálny odpad 120 l za poplatok 24,00 € / ks. 

 

 

Zrušovacie  a záverečné ustanovenia  

1) Týmto Dodatkom č. 2 k VZN č. 1/2018 sa ruší Dodatok č. 1. 

2) Ostatné ustanovenia VZV č. 1/2018, o ktorý Dodatok č. 2 nepojednáva sa nemenia 

a zostávajú v platnosti.  

3) Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2018 bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo 

Svederníku  dňa    09.12.2020    uznesením č. 36/2020, nadobúda platnosť 15 dní po jeho 

zverejnení a účinnosť od 01. 01. 2021.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Ing. Roman Lisický v.r. 

                             starosta obce 

 

 

 


