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Dodatok  č. 1/2022 
k 

   Všeobecne záväznému nariadeniu obce Radvaň nad Laborcom 
č. 8/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 na území obce Radvaň nad Laborcom 

 

1. Návrh dodatku č. 1/2022 k VZN  č. 8/2019 zverejnený na pripomienkovanie: 

- na úradnej tabuli dňa :  25.11.2022 

- na webovej stránke obce: 25.11.2022.. 

2. Lehota na predloženie pripomienok k návrh VZN /vrátane/    05.12.2022 

Doručené pripomienky (počet) :      0 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Radvani nad Laborcom 

 dňa  14.12.2022  pod č. :  11/2022. 

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : 16.12.2022 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa : 16.12.2022 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 

 

 

 

  

                                                                                                             za obec :   Jana Svičinová 

                        starostka obce 



Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom sa uznieslo na tomto 

Dodatku č. 1/2022 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Radvaň nad Laborcom č. 8/2019 o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Radvaň nad Laborcom 

 Týmto doplnkom sa ruší §8 VZN č. 8/2019 a § 12 ods. 4  o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radvaň nad 
Laborcom a nahrádza sa týmto textom: 

§ 8 

(1) Poplatníka miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje zákon 
o miestnych daniach.  
  

2.Správca poplatku určuje pre  
   

a) fyzické osoby  - nepodnikateľov  poplatok v súlade s § 78 ods. 1 písm. b) zákona o miest-
nych daniach ako súčin stanovenej sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom 
období, počas ktorých má alebo bude mať tento poplatník v obci trvalý alebo prechodný 
pobyt alebo bude užívať alebo bude oprávnený užívať nehnuteľnosť alebo jej časť v obci 
Radvaň nad Laborcom , pričom sadzbu poplatku určuje správca  na 0,0466 eur na osobu a 
kalendárny deň, t.j. pri oprávnení užívať nehnuteľnosť počas celého roka sa určuje poplatok 
nasledovne:  
  

1 osoba  0,0466€/ deň  365 dní   17 € / rok  
  

b) právnické osoby a podnikateľov  poplatok v súlade s § 79 ods. 1 zákona o miestnych daniach 
ako súčin frekvencie odvozov, stanovenej sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby, ktorú 
poplatník využíva v súlade so zavedeným systémom zberu, pričom sadzbu poplatku určuje 
správca  na 0,0143 eur za jeden liter komunálnych odpadov pri objeme zbernej nádoby 120 
litrov, na 0,0143eur na  jeden liter komunálnych odpadov pri objeme zbernej nádoby 240  
litrov, na 0,0122 eur na  jeden liter komunálnych odpadov pri objeme zbernej nádoby 1100  
litrov pričom počas kalendárneho roka (ako zdaňovacieho obdobia) je plánovaných 26 vý-
vozov, t.j.:  
  

120 l nádoba  0,0143€/liter 26 vývozov 44,61 €/rok 

 240 l nádoba  0,0143€ / liter  26 vývozov  89,23 € / rok 

1 100 l nádoba  0,0122€ / liter  26 vývozov  348,92€ / rok 
  
 
3. V obci sú na zber zmesového komunálneho odpadu určené zberné nádoby:  

•  1 nádoba o objeme 120 litrov pre 1 - 5 osoby v rodinnom dome  

• 2 nádoby o objeme 120 litrov pre 6 - 10 osôb v rodinnom dome 
• 3 nádoby o objeme 120 litrov pre 11  a viac osôb v rodinnom dome 

 
 

4. V poplatku je zahrnutých 26 vývozov pridelenej/určenej smetnej nádoby (resp. v prípade viac-
členných domácností viacerých nádob v zmysle bodu 3 § 8) v kalendárnom roku. Vývoz ďalšej 



smetnej nádoby v objeme 120 l , ktorú si  zabezpečil poplatník sám je spoplatnený sumou 44.61 
€ na rok. Poplatok je poplatník povinný zaplatiť na obecnom úrade.  
 

5. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.  
 

 
 

§ 12 
   
 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Labor-
com dňa 14.12.2022, uznesením č.11/2022 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. 

 
 
 
V Radvani nad Laborcom, 16.12.2022                                             Jana Svičinová 
                                                                                                          starostka obce 
  
  
                                                                                                                         

 

                                                                                              


