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OBEC SPIŠSKÝ HRUŠOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          - NÁVRH - 

Dodatok č. 1 

K VZN č. 1/2022 

 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne 
odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské 

a reštauračné odpady 
 

Obce Spišský Hrušov 
 

 

 

Schválené dňa: ..................................     Mgr. Marek Filip  
                                                                                                             starosta obce 
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Návrh Dodatku  k VZN zverejnený na úradnej tabuli v obci Spišský Hrušov dňa:  26.11.2022 
Dodatok k VZN schválený obecným zastupiteľstvom Spišský Hrušov dňa: ___________________________ 
Schválený Dodatok k VZN zverejnený na úradnej tabuli v obci Spišský Hrušov dňa: __________________ 
Schválený Dodatok k  VZN zvesený z úradnej tabuli v obci Spišský Hrušov dňa:______________________ 
Dodatok VZN nadobúda účinnosť dňa: ______________________________________________________ 

 

Dodatok č. 1  k   

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉMU  NARIADENENIU 

 

 

 

 

OBCE SPIŠKÝ HRUŠOV 

ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišský Hrušov  

č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné 
stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady 

 

Predmet úpravy 

Mení sa: 

§50   

 

 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 
Tab. č. 7 

Osoby, ktoré majú právo žiadať o zníženie poplatku 
Zľava z poplatku za 

kalendárny rok na 1 osobu 
Študenti dlhodobo vzdialení kvôli štúdiu – potvrdenie o zaplatení poplatku za TKO 
z domova mládeže, alebo iného ubytovacieho zariadenia, potvrdenie o návšteve 
školy 

13,00 € 

Občania dlhodobo vzdialení kvôli zamestnaniu na Slovensku i v zahraničí  - 
potvrdenie o zamestnaní, pracovná zmluva, nájomná zmluva, predpis nájomného 

13,00 € 

Občania z dôvodu platenia poplatku v inej obci/meste – potvrdenie o zaplatení 
vyrubeného poplatku za komunálny odpad v zdaňovacom období v inej obci/meste 

13,00 € 
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§ 51 
Sadzba poplatku 

(1) Obec Spišský Hrušov ako správca dane a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce mení: 

a) ročnú sadzbu pre poplatníkov uvedených v ods. 2 písm. a): 
Tab. č. 9 

Ročná sadzba za kalendárny rok pre 1 
osobu 
26,00€ 

b) množstvový zber pre poplatníkov uvedených v ODDIELY VIII ods. 3 písm. b) a c). Ročnú sadzbu určuje 
ako súčin sadzby poplatku za 1 l odpadu a objemu zbernej nádoby a počtu vývozov za kalendárny rok. 
Podľa typu zbernej nádoby a frekvencie vývozu je ročná sadzba poplatku uvedená v tabuľke č.9 

Tab. č. 9 

TYP NÁDOBY 
FREKVENCIA 

VÝVOZ 
SADZBA POPLATKU 

€/l 

ROČNÝ 
POPLATOK 

V € 

KUKA 110 l 1 x za 2 týždne 0,028€ 80,08€ 

BOBR 1100 l 1 x za 2 týždne 0,023€            657,80€ 

BOBR 1100 l 1 x za 1 mesiac 0,028€             369,60€ 

 

 

                                                            Záverečné ustanovenie 

 

Tento dodatok bol schválený uznesením číslo ............................ dňa 12.12.2022 

 

V Spišskom Hrušove, dňa ________________ 

 

Mgr. Marek Filip  
         starosta obce  

Vyvesené dňa: 26.11.2022  
 
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desať dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické 
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky 
alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text 
alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. 
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia 
prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
Adresa: Obec Spišský Hrušov 
             Obecný úrad, 
             Spišský Hrušov č. 216, 053 63 alebo sphrusov@levonetmail.sk 
 
Zvesené dňa: 
                                                                                                 


