
 

 

Obec Helcmanovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov a  ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. 

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

v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 

Dodatok č. 2 

 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 

OBCE HELCMANOVCE 

č. 4/2012 
 

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

odpady 

 

schváleného dňa 15.12.2015 uznesením  č. 147/2015 

 

Týmto Dodatkom č. 2 sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 

 

 

 
ŠIESTA ČASŤ 

POPLATOK 

ČL.19 

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
1. Obec Helcmanovce stanovuje : 

a/ sadzbu paušálneho poplatku pre fyzickú osobu za komunálne odpady, ktorá má v 

obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať 

alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie  

b/ poplatok za množstvový zber pre právnickú osobu za komunálne odpady, ktorá je 

oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel 

ako podnikanie  

c/ poplatok za množstvový zber pre podnikateľa za komunálne odpady, ktorý je 

oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel 

podnikania.  

d) poplatok podľa § 81 ods. 20 zákona 79/2015 Z.z. (množstvový zber drobného  

stavebného odpadu).  

2. Základná sadzba paušálneho poplatku za komunálne odpady je 0,0438 € za osobu a 

kalendárny deň.  

3. Sadzba poplatku z dôvodu užívania nehnuteľnosti za komunálne odpady je 0,0438 €  

za osobu a kalendárny deň.  

4. sadzba poplatku pre množstvový zber za jeden liter komunálnych odpadov alebo 

drobných stavebných odpadov pre poplatníka v ods. 1 písm. c/ a d/ sa stanovuje 

nasledovne: 

 



a) Za 1 liter odpadu pri zbere do 

nádob (KUKA) o objeme 

 

110  

 

litrov 

 

0,0222 € 

b) Za 1 liter odpadu pri zbere do 

nádob (BOBR) o objeme 

 

1100 

 

litrov 

 

0,0143 € 

c) Za 1 kg drobného stavebného 

odpadu 

 

1 

 

kg 

 

0,015 € 

      

      

 

 

     

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012 ostávajú neznemené a v 

platnosti. 

 

Tento Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Helcmanovce č. 4/2012 

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

schváleného dňa 15.12.2015, bol vyvesený na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie 

občanom dňa 27.11.2015 a bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Helcmanovciach  

uznesením číslo  zo dňa 147/2015 a nadobúda účinnosť dňom 30.12.2015. 

 

 

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

                                                                                                                    Mgr. Blanka Vargová 

starosta obce 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením dňa: 27.01.2015 

Zvesené z úradnej tabule pred schválením dňa: 15.12.2015 

Schválené  dňa: 15.12.2015 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce: 16.12.2015  

Účinnosť dňa: 30.12.2015 

 

 


