
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č. 8/2016 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 
Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 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 § 83 a súvisiacich ustanovení 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  
 

sa uznieslo na vydaní tohto 
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica. 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 
ustanovené v § 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 zmien a doplnkov. 
 

§ 2 
Základné ustanovenie 

Obec Nová Bystrica týmto VZN ukladá  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 

 
§ 3 

Predmet úpravy VZN 
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 
zákona č. 582/2004 Z.z.. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu 
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku 
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
 
 

§ 4 
Sadzby poplatku 

 
1. Obec Nová Bystrica stanovuje sadzbu poplatku 0,0329 EUR za osobu a kalendárny deň. 
2. Obec Nová Bystrica stanovuje  pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,1650 eura na jeden 

kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. V obci Nová Bystrica nie je 
zavedený množstvový zber. 

3. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín  0,05 eur/kg 

/od 0,015 do 0,078 eur/kg/ 
§ 6 

Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 
 

1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím  na celé zdaňovacie 
obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia. 

 
 
 
 

 

 


