
OBEC KRASKOVO 
 

 

         N Á V R H    
D O D A T O K    č.  1/2022     

 

k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 1/2020 

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

odpady na území obce Kraskovo 

 

 
Obecným  zastupiteľstvom  v Kraskove schválený dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu 

zverejnené v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 25.11.2022 
Návrh zverejnený na internetovej stránke obce dňa:  
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 26.11.2022 
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 10.12.2022 
Pripomienky zasielať: 

- Písomne na adresu Obecný úrad Kraskovo č. 67, 
980 26 Lukovištia 

- Elektronicky na: kraskovo.obec@gmail.com 
 

 

Počet doručených pripomienok: 0 

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 
 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:    

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené 
poslancom dňa: 

   

Schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2023 

 
 
 
    
 
 
 

za obec: 

 

 

 

          Ján Blaho 

      starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo obce Kraskovo vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia  §  6  

zákona  SNR č. 369/1990   Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  a § 81 ods. 8 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a o zmene zákona č. 90/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch, vydáva 

tento  

 

 

D O D A T O K   č.   1/2022   -  NÁ V R H  

 
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU   č. 1/2020 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad  

a drobné stavebné odpady na území obce Kraskovo, 

 

 

ktorým sa mení: 

 

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ  

STAVEBNÉ ODPADY 

 

Čl. 13 

 

(5) Sadzba poplatku a hodnota koeficientu pre množstvový zber: 

1.  Sadzba poplatku pre osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v obci je 0,0685  € za osobu 

a kalendárny deň t.j. 0,0685 x 365 dní 

2.  Sadzba poplatok pre osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v obci po dovŕšení veku 70 

rokov je 0,0356 € za osobu a kalendárny deň t.j. 0,0493 x 365 dní 

3.  Sadzba poplatku pre osobu, ktorá v obci užíva rodinný dom alebo chatu na rekreačné účely je 

0,0822 € na kalendárny deň t.j. 0,0822 x 365 dní. 

4. Vyššie stanovený poplatok  sa vzťahuje  na  jednu 120  litrovú  smetnú nádobu pre jeden 

rodinný dom na jeden vývoz podľa vývozného harmonogramu. 

5. Pre 12 bytovú jednotku, vyššie stanovený poplatok sa vzťahuje na jeden 1 100 litrový 

kontajner na jeden vývoz podľa vývozného harmonogramu.  

6. Navyše doložené 120 litrové smetné nádoby, 240 litrové smetné nádoby a odpadové vrecia 

v jednej domácnosti budú vyvezené len s priloženým žetónom.   

7.  Cena 1 ks žetónu je 3,50 € za jednu 120 l smetnú nádobu alebo jedno odpadové vrece, prípadne 

za vyloženie 240 litrovej smetnej nádoby. 

8. Žetóny je možné zakúpiť na Obecnom úrade v Kraskove. Bez priložených žetónov nebude 

odpad vyvezený, resp. bude vyvezená len jedna 120 litrová smetná nádoba. 

9. Zakúpené žetóny je možné využiť do 31. januára nasledujúceho roku. 

 

 

V  Kraskove  dňa  25.11.2022 

 

 

 

 

        Ján  Blaho 

   starosta obce Kraskovo 


