
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Habovka  
č. 2/2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Habovka č. 4/2016 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení všeobecne záväzného nariadenia Obce Habovka č. 4/2017 v znení 
neskorších zmien a doplnkov  

 
Obecné zastupiteľstvo v Habovke v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnok a v súlade § 77 a § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov, vydáva pre obec Habovka toto všeobecné záväzné 
nariadenie:  
 
 

Prvá časť 
ZMENY 

 

1. V článku 8 ods. 1 sa text „Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií 
a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu.“ nahrádza textom 
„Poplatok sa platí za 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, 
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek 

komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu, 
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený 

množstvový zber drobného stavebného odpadu.“ 
 

2. V článku 9 ods. 1 sa mení sadzba poplatku z  0,0228 Eur na 0,03182 Eur. 
 

3. V článku 9 ods. 2 sa mení poplatok zo sumy  10,00 Eur (4 x 0,0228 x 110 = 10)  na 
sumu  14,00 Eur (4 x 0,03182 x 110 = 14,00). 
 

4. V článku 9 ods. 3 sa mení poplatok zo sumy 10,00 Eur (4 x 0,0228 x 110 = 10)  na 
sumu 14,00 Eur (4 x 0,03182 x 110 = 14,00). 
 

5. V článku 9 ods. 4 sa mení poplatok zo sumy 7,50 Eur (3 x 0,0228 x 110 = 7,50) na 
sumu 10,50 Eur (3 x 0,03182 x 110 = 10,50). 
 

6. V článku 9 ods. 7 sa mení hodnota žetónu zo sumy 2,50 Eur na sumu 3,50 Eur. 
 



7. Článok 11 ods. 3 sa mení nasledovne: 
- v bode a) sa text „50% osobe nad 70 rokov – 5 eur /za poplatok dostane 2 

žetóny/“ nahrádza textom „osobe nad 70 rokov na sumu  8,00 Eur /za 
poplatok dostane 3 žetóny/“, 

- v bode b) sa mení suma 5,00 Eur na sumu 7,00 Eur, 
- v bode c) sa mení suma 5,00 Eur na sumu 7,00 Eur, 
- v bode d) sa text „50% držiteľom preukazu  ZŤPS – 5 eur /za poplatok dostane 

2 žetóny/“ nahrádza textom „osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom na sumu 8,00 Eur /za 
poplatok dostane 3 žetóny/“, 

- v bode e) sa mení suma 7,50 Eur na sumu 10,50 Eur, text „na Ulici Stodolisko 
/súp.č. 378, 406, 441/“ sa dopĺňa takto „na Ulici Stodolisko /súp.č. 351, 378, 
406, 441/“ a text „na Ulici Kubáňovka /súp. č. 396, 433/“ sa dopĺňa takto „na 
Ulici Kubáňovka /súp. č. 396, 433, 448/“, 

- v bode f) sa mení suma 5,00 Eur na sumu 7,00 Eur. 
 

 
 

Druhá časť 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 12.12.2019 uznesením číslo 75/2019 
a vstupuje do platnosti a účinnosti dňa 01.01.2020. 
 
 
 
V Habovke 12.12.2019    
                                                                                                         JUDr Alojz Lajčin 
                                                                                                             starosta obce 
 
 
 
 
Návrh VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 26.11.2019 
VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 13.12.2019 
VZN bolo zvesené z úradnej tabuli obce a webového sídla obce dňa: 30.12.2019 
Toto všeobecne záväzné nariadenie vstúpilo do platnosti a účinnosti dňa: 01.01.2020 
 

 


