
  
  

NOVELA č. 1/2022  
  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tichý Potok o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 Obecné zastupiteľstvo v Tichom Potoku na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom 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 tejto novele všeobecne záväzného nariadenia (ďalej 

len „VZN“):  

  

Článok 8.  

 VZN obce Tichý Potok o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady sa mení takto:  

  

1. V tretej časti, článok 8 ods. 1 sa sadzba poplatku pre fyzické osoby mení zo sadzby 0,0439 

eur za osobu a kalendárny deň na paušálnu sadzbu poplatku 0,055 eur za osobu a kalendárny 

deň.(20,-€ na osobu)  

2. V tretej časti, článok 8, ods. 2 sa sadzby poplatku pre  fyzické osoby – podnikateľov a 

právnické osoby   

a) 0,050 eur za zamestnanca/kalendárny deň   

b) 0,0129 eur/l odpadu pre smetnú nádobu s objemom 110 l zbernej nádoby   

nahrádzajú sadzbami  

a) 0,055 eur za zamestnanca/kalendárny deň  

b) 0,025 €/l odpadu pre smetnú nádobu s objemom 110 l zbernej nádoby  

 

Článok II.  

Záverečné ustanovenia  

  

1. Obecné  zastupiteľstvo obce Tichý Potok na tejto novele Všeobecne záväzného nariadenia 

obce Tichý Potok o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady sa uznieslo dňa 15.12.2022 na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v Tichom Potoku.  

2. Táto novela Všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 1. januára 2023.   

  

  

V Tichom Potoku 15.12.2022             

  

Mgr. Ľubica Zdravecká, v.r.  

starostka obce  

 

 

  



Pripomienkovanie návrhu novely VZN  

Dňom vyvesenia návrhu novely všeobecne záväzného nariadenia obce Tichý Potok o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady začína plynúť 

desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k 

návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, 

kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, 

ak nie sú zdôvodnené. Pripomienku možno uplatniť:  

v písomnej forme a zaslať alebo osobne doručiť na adresu Obec Tichý Potok, Obecný úrad č.139, 

082 7, elektronicky – emailom zaslaným na adresu obectp@gmail.com ústne do zápisnice na 

obecnom úrade v Tichom Potoku  

  

Lehota na pripomienky: 10.12.2022  

Dátum vyvesenia návrhu novely VZN: 29.11.2022  

Dátum zvesenia návrhu novely VZN: 15.12.2022  

  

  

         

      

Dôvodová správa  

Novela VZN sa predkladá s ohľadom na skutočnosť, že náklady na vývoz komunálneho 

odpadu sa zvýšili z dôvodu navýšenia ceny za uloženie odpadu, zvýšenia nákladov na prepravu, 

zneškodňovanie a likvidáciu odpadu. Sadzba poplatku za komunálny odpad sa menila v roku 

2021.  

V navrhovanom znení  Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zvyšujú sadzby poplatku  a to fyzická osoba z 

16,- € na 20,- € a u právnických osôb – podnikatelia pri 110 l nádobe z 32,-€ na 40,-€ .  

K zvýšeniu dochádza z dôvodu, že náklady za rok 2023 je predpoklad za zvýšia a s tým aj 

súvisiace ďalšie poplatky s odvozom  a uložením odpadu. 

 

 

 


