
Príloha B/2021  Všeobecne záväzného nariadenia č. 35 z 15.12.2009 o miestnych  daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na   území   obce 

Dubová v platnom znení o určení sadzby poplatku na rok 2021. 

 

Sadzba poplatku - konkrétna suma poplatku na kalendárny rok 2021 podľa vzorca 

uvedeného v § 12 ods. 4 VZN a podľa odporúčania VZN v § 12 ods. 4, písm. c) 
 sadzba znížená na rok 2010 na 40 % zaokrúhlene na 2 desatinné miesta  

 sadzba znížená na rok 2011 na 55 % zaokrúhlene na 2 desatinné miesta 

 sadzba znížená na rok 2012 na 60 % zaokrúhlene na 2 desatinné miesta 

 sadzba upravená na rok 2021 na 85 % zaokrúhlene na 2 desatinné miesta 

 

a) pri množstvovom zbere1 
priemerné náklady obce za predchádzajúci kalendárny rok mínus príjem za separované zložky 

delené 

               počet mesiacov 

delené 

počet smetných nádob na vývoz v mesiaci zaokrúhlene na 4 desatinné miesta 

(započítané 2xpočet nádob pri 24vývozoch FO + 1xpočet nádob pri 12vývozoch FO +2xpočet nádob pri 24vývozoch  

podnikatelia) 

delené 

kapacita nádoby zaokrúhlene na 4 desatinné miesta (min. 0,0033 – určené maximum sadzby 0,0531€)2 

41700 € / 12 mesiacov = 3475 €  /  150840 (litráž nádob vyvezených mesačne) = 0,0230 € - 

sadzba pre rok 2021 (- 15%) = 0,0196 - poplatok za smetiak:   

 

0,0196 x 1100 l x 24 vývozov =  607 € za rok pre vývoz 2x mesačne zaokrúhlené dolu 

0,0196 x 240 l   x 24 vývozov =  112 € za rok  pre vývoz 2x mesačne zaokrúhlené dolu 

0,0196 x 240 l   x 12 vývozov =    56 € za rok  pre vývoz 1x mesačne zaokrúhlene dolu 

0,0196 x 120 l   x 24 vývozov =    56 € za rok  pre vývoz 2x mesačne zaokrúhlene dolu 

0,0196 x 120 l   x 12 vývozov =    28 € za rok  pre vývoz 1x mesačne zaokrúhlene dolu 

 

b) mimo množstvový zber3 
priemerné náklady obce za predchádzajúci kalendárny rok mínus príjem za separované zložky 

delené 

počet dní v roku – 365 delené 

počet poplatníkov (obyvateľov +  právnické osoby) = na osobu/ kalendárny deň zaokrúhlene na 4 desatinné miesta 

(min.0,0066 -  určené maximum sadzby 0,1095 €)4 

41700 € / 365 dní = 114,25  / počet poplatníkov  1162 (1139 obyv. + 8 podnikateľ+15 ostatní) 

= 0,0983 €, sadzba pre rok 2021  = 0,0983 €  

 

poplatok na jedného poplatníka 0,0983 x 365 dní = 35,88 zaokrúhlene 36 € za rok 

 

c) sadzba za uloženie drobného stavebného odpadu – 0,04 €/ kilogram 

 

Nadobudnutím právoplatnosti prílohy B/2021 sa ruší príloha č. B/2020 VZN č. 35 

 

návrh vyvesený na úradnej tabuli obce:             26.11.2020 

po schválení vyhlásené zverejnením:  16.12.2020  

zvesené po vyhlásení:    

                            ….................................. 

Podpísal dňa                  starosta obce 

 

1 §79, ods. 1 zákona 

2 §78, ods.1, písm. a) 

3 §78, ods. 1, písm. b) 

4 §78, ods. 1, písm. b) 


