
 
 

 

NÁVRH 
Dodatku k VZN č. 6/2019 

Dodatok č. 1 k VZN 6/2019 
 

OBEC Dolná Strehová Výtlačok číslo:      1 

Návrh tohto nariadenia/VZN: 

Vyvesené na úradnej tabuli: 30.11.2022 

Zverejnené na internetovej adrese: 30.11.2022 

Lehota na podanie pripomienok do: 10.12.2022 

Schválené nariadenie/VZN: 

Schválené OZ:  

Vyvesené na úradnej tabuli: 30.11.2022 

Účinné:  

 

Obec Dolná Strehová v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení 

vydáva a ustanovuje : 

 

 

DODATOK č. 1/2022 k VZN č. 6/2019,  

ktorým sa dopĺňa spôsob zberu a spôsob úhrady miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Dolná Strehová 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej  na základe  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

odpadoch“) vydáva tento DODATOK k VZN č. 6/2019. 

 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

Týmto dodatkom sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Strehová č. 

6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Dolná Strehová takto: 

 

§ 5 – Sadzba poplatku - dopĺňa nasledovne: 
 

1 a/ Výška poplatku sa nemení a ostáva 0,0411 €/osoba/deň, čo predstavuje ročný 

poplatok 15€ / osoba. 



 
 

1 b/ Vo výške ročného poplatku za smeti je zahrnuté vystavenie 5 (slovom piatich) 

žetónov na vývoz odpadu na osobu na rok. 

 

1 c/ Každý ďalší odobratý a vystavený žetón navyše bude spoplatnený vo výške  

3€/žetón.  

 

 

Dopĺňa sa: 

§ 10 – Spôsob zberu komunálneho odpadu pre FO - nasledovne: 
 

1. Na území obce Dolná Strehová, bude vykonávaný zber komunálneho odpadu na 

základe harmonogramu vývozu TKO v obci realizované spoločnosťou 

oprávnenou, len po označení plnej „kuka“ nádoby žetónom. 

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia dodatku 

Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 6/2019 bol schválený OZ Obce Dolná Strehová dňa 

.................... uznesením č...................a nadobúda účinnosť od 1.1.2023. 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Ľuboslav Dobrocký 
starosta obce 

 

 

Návrh  DODATKU č. 1/2022 k VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Strehová bol vyvesený dňa:   30.11.2022 

 


