
 

Dodatok č. 1 

k VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce   R U S K O V 

 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Ruskov vo veciach územnej samosprávy v súlade s § 6 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 
335/2022 Z.z.,  ktorým sa mení a dopĺňa  zákon 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, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 5/2019 takto: 

 

§ 3 

Sadzba poplatku 

 

1.   Správca poplatku stanovuje sadzby poplatkov pre poplatníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), 

       b)  a c)  takto: 

 

       A/ Pre fyzické osoby 

             a)   0,0795 EUR za osobu a kalendárny deň v spoplatňovanom období, počas ktorých má  

                   alebo bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt, 

             b)   0,0795 EUR za osobu a kalendárny deň v spoplatňovanom období, počas ktorých 

                   nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený užívať na iný účel ako na podnikanie, ak nemá  

                   v obci trvalý alebo prechodný pobyt. 

 

      B/ Pre právnické osoby a podnikateľov 

            a)  0,00722 EUR za l liter alebo dm3 komunálnych odpadov pre fyzickú osobu -   

                 podnikateľa, ktorý využíva v obci nehnuteľnosť na podnikanie,  

 

            b)  0,0192 EUR za l liter alebo dm3 komunálnych odpadov pre právnickú osobu, ktorá                    

                 využíva v obci nehnuteľnosť na podnikanie  



 

      (Poplatok pre  právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa sa vypočíta ako súčin sadzby, 

      objemu nádoby a počtu vývozov odpadu v aktuálnom roku.) 

 

       C/  Pre poplatníkov - občanov obce, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov 

             vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území obce 

 

              0,150 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 

     

  

 

Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2019 ostávajú v platnosti.  

Návrh Dodatku č. 1 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Ruskov dňa 

01.12.2022. Prerokovaný a schválený OZ dňa 14.12.2022 s účinnosťou od 01.01.2023.  

 

 

 

 

V Ruskove 14.12.2022 

 

 

 

        RNDr. Martin Smrčo, v.r. 

             Starosta obce  


