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Dodatokč.1/2022 zvesený z úradnej tabuli a webovom sídle obce Višňov 

dňa............................... 

Dodatok č.1/2022 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Višňov na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s 

ustanovením podľa § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa 

uznieslo na tomto dodatku č.1/2022 ku VZN č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady: 

 

                                                      DODATOK č.1/2022 

    ktorým sa upravuje Všeobecne záväzne nariadenie Obce Višňov č.2/2019 takto: 

§ 4 

Sadzby poplatku 

Doterajšie znenie bodu 1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 

1.Obec Višňov stanovuje: 

a. sadzbu poplatku 0,0411 EUR za osobu a kalendárny deň (15,00 EUR ročne) 

b. sadzbu poplatku 0,078 EUR za kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín. 

c. 1,66 EUR /ks za jednorázové odpadové vrece označené zberovou spoločnosťou pri 

prekročení objemu zbernej nádoby 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898280&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898280&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3119815-4251087&f=2


2. U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov 

vypočíta podľa § 79 ods. 4 písm. a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vynásobí koeficientom 1 . 

 

Záverečné ustanovenie 

Ostatné ustanovenia VZN č.2/2019 ostávajú nezmenené. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 Marta Pejová                                                                                                                      

starostka obce v.r. 
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