
Obec Malá Čausa v súlade s ustanovením podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia § 81 zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len zákona 

o odpadoch /: 

 
v y d á v a  

 

NÁVRH 

Dodatku č. 1/2019 

 

  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce  Malá Čausa  

č. 5/2011 zo dňa 12.12.2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 
 

 

Časť I. 

 

1. Pôvodný článok VII. Sadzba poplatku  sa mení na: 

 

 1/ Sadzba poplatku za kalendárny deň je: 

  

a) 0,055 Eur za poplatníka uvedeného v čl. III. Ods. 1/písm. a) tohto VZN  

b) 0,055 Eur za osobu v pracovnoprávnom vzťahu a poplatníka uvedeného v čl. III. 

Ods.1/písm. b) tohto VZN  

c) 0,104 Eur za osobu v pracovnoprávnom vzťahu u poplatníka uvedeného v čl. III. ods 1/ 

písm. c) tohto VZN 

 

Časť II. 

 

Vypúšťa sa pôvodný čl. XI. a  nahrádza sa novým znením nasledovne: 

 

Na území obce sa zavádza : 

- Množstvový zber pre zmesový komunálny odpad 

- Množstvový zber pre drobný stavebný odpad 

 

1/ Množstvový zber pre zmesový komunálny odpad - Na území obce Malá Čausa je pre 

poplatníkov uvedených v čl. III ods. 1/, písm. c) zavedený množstvový zber zmesového 

komunálneho odpadu. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov, pri ktorom ich pôvodca 

platí poplatok určený Obcou Malá Čausa vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto 

odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.  

Poplatníci sa môžu do množstvového zberu zapojiť najneskôr do 31.januára príslušného  

kalendárneho roka.  



Poplatník komunálnych odpadov uvedie v prihláške do množstvového zberu počet a typ ním 

používaných zberných nádob a požadovanú frekvenciu vývozu komunálneho odpadu. Počet, typ 

zberných nádob a frekvenciu vývozov je poplatník množstvového zberu povinný zabezpečiť tak, 

aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob komunálnym odpadom.  

Ak poplatková povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, do množstvového zberu sa 

môže zapojiť poplatník vyplnením prihlášky do množstvového zberu do 15 dní od vzniku  

poplatkovej povinnosti.  

Sadzba pre množstvový zber je 0,04 € za liter.  

Obec vyrubí poplatok za množstvový zber rozhodnutím na základe typu a frekvencie vývozu.  

Poplatník je povinný ohlásiť skutočnosti ovplyvňujúce výšku poplatku pre množstvový zber pre 

príslušný kalendárny rok v lehote do 31.januára príslušného kalendárneho roka. Zmeny, ktoré 

nastanú v priebehu kalendárneho roka, je povinný ohlásiť v lehote do 15 dní odo dňa, keď nastali 

skutočnosti ovplyvňujúce výšku poplatku pre množstvový zber.  

 Splatnosť poplatku je do 100,00 € jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, 

rozhodnutia a nad 100,00 € je splatný v dvoch rovnomerných splátkach a to najneskôr do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a do 30. 9. kalendárneho roka, na ktorý sa 

poplatok vyrubuje.  

Ak poplatník zapojený do množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný 

uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré 

bol poplatok uhradený. Rozdiel obec vráti bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorý 

poplatník obci oznámi alebo v hotovosti v pokladni obce. 

 

2/ Množstvový zber pre drobný stavebný odpad –  Poplatok za drobný stavebný odpad vo 

výške 0,04 Eur /dm3 sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce o čom sa poplatníkovi vydá 

príjmový pokladničný doklad. 

 
Časť III. 

 

1. Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2011 zostávajú bez zmien. 

 
 

 Časť IV. 

                                                                 

1. Tento „Návrh“ dodatku bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Malá Čausa dňa      

    ...............................   uznesením číslo  ..................................  

 

2. Návrh tohto Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 5/2011 bol zverejnený na úradnej tabuli obce  

    Malá Čausa a na internetovej stránke obce Malá Čausa od 8.11.2019 do 2.12.2019 

  



3. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 5/2011  zo dňa 12.12.2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malá Čausa  nadobudne účinnosť od 

  ................................................................. 

 

 

 

 

V Malej Čause dňa 7.11.2019                                     Jozef Krpelan 

                                                       starosta obce                                                                        

  

 

 

 

Dátum zverejnenia:  11.11.2019 

 


