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Obecné zastupiteľstvo obce Sekule. na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  č.  582/2004  Z. z.  

o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  

odpady v znení neskorších predpisov    v  y  d  á  v  a    pre   územie  obce Sekule  tento 

Dodatok č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Sekule č. 3/2019 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Sekule 

 

Týmto dodatkom sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Sekule č. 3/2019 mení 

nasledovne:  

§ 12 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

   bod (5) písmeno a) znie:  

a) vo výške 0,01763 eur za jeden liter  alebo dm3 komunálnych  odpadov alebo  drobných 

stavebných  odpadov  

   bod (6) znie: 

         Správca dane určí poplatok na určené obdobie v súlade s § 79 zákona o miestnych 

daniach. Obec určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej 

nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov.  

26 vývozov x 0,01763 €/l x 120 l = 55,00 €  

26 vývozov x 0,01763 €/l x 240 l = 110,00 € 

26 vývozov x 0,01763 €/l x 1100 l = 504,00 € 

   bod (11) znie: 

          Obec umožňuje dôchodcom a jednočlennej domácnosti, chatárom a chalupárom využiť        

vrecový systém zberu komunálneho odpadu. Poplatok za 120 l vrece, vrátane jeho 

odvozu s komunálnym odpadom,  je 5,12 € (3,00 €/vrece, 2,12 €/odvoz).  Minimálny 

odber vriec je 6 ks/rok. 

Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2019 zostávajú nezmenené.  

 

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Sekule dňa 

16.12.2020 uznesením č. 74/2020. 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2021. 

 

      


