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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VOLKOVCE
č. 8/2020
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Volkovce
č. 3/2020
o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 27.11.2020
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 27.11.2020
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 27.11.2020
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 7.12.2020
Pripomienky zasielať:
-

písomne na adresu: Obec Volkovce, Hlavná 218/4, 951 87 Volkovce
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Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OZ obce dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:
___________________________________________________________________________
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OBEC VOLKOVCE, Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) a
§ 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
zmien a doplnkov a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia obce Volkovce
na rok 2021
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VOLKOVCE
č. 8/2020
ktorým sa mení a dopĺňa
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VOLKOVCE
č. 3/2020
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
zo dňa 23. novembra 2020
takto:

§5
Predpis a splatnosť poplatku, vyberanie a ručenie za poplatok
sa dopĺňa o nový odsek 6, ktorý znie:
6. Poplatok podľa § 8 ods. 2 tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa vyberá na základe
faktúry vystavenej po uplynutí kalendárneho mesiaca.
§8
Sadzba poplatku
sa mení nasledovne:
1. Sadzba poplatku za liter/dm3 komunálnych odpadov je 0,0273 eur, t. j. :
- sadzba za jednu110 litrovú smetnú nádobu na komunálny odpad je
- sadzba za jednu 120 litrovú smetnú nádobu na komunálny odpad je
- sadzba za jednu 240 litrovú smetnú nádobu na komunálny odpad je
- sadzba za jeden 1100 litrový kontajner na komunálny odpad je
Sadzby sú zaokrúhlené na celé desiatky centov.

3,00 €
3,30 €
6,60 €
30,00 €

2. Sadzba poplatku za 1 kg komunálnych odpadov je 0,1283 eur, t.j. pri veľkokapacitných
kontajneroch (5 m3, 7 m3), odpad v ktorých je likvidovaný na skládke a jeho množstvo je
možné určiť váhou.
3. Sadzba poplatku za 1 kg drobného stavebného odpadu je 0,050 €.
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Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 sa nemenia a zostávajú
v platnosti.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Volkovce dňa
....................................
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2021.

vo Volkovciach dňa 27.11.2020

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce
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