
DODATOK č. 1/2022 K VZN 4/2019 o dani z nehnuteľností, o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, o miestnej 

dani za ubytovanie, o miestnej dani za psa a o dani za nevýherné hracie prístroje 

PREDMET ÚPRAVY: § 9 Predmet a sadzba poplatku 

Obec Horná Kráľová stanovuje od 1.12023: 

Sadzby poplatkov: 

5. Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad sa  stanovuje: 

a.  pre fyzické osoby – poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona o miestnych      

daniach a miestnom poplatku je zavedený paušálny poplatok   a sadzba sa určuje: 

0,0958  eurá na osobu a kalendárny deň = 35 eur/ osoba/rok   

6.  Počet vývozov TKO je naplánovaný 26 vývozov za rok v dvojtýždňovom cykle 

b.  pre poplatníkov uvedených písm. b/ vo výške 0,054                                                                                                                        

/deň/osoba – rekreačné chaty t.j. 19,70 eur/rok 

c.   pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktorí požiadajú o množstvový 

zber sa platí podľa frekvencie odvozov, sadzby, objemu zbernej nádoby v litroch 

a počtu nádob ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu KO a to: 

• 0,0220 eur/liter komunálneho odpadu pri 110 l nádobe =62,92 eur/rok 

• 0,0220 eur/liter komunálneho odpadu pri 120 l nádobe = 68,64 eur/rok 

• 0,0220 eur/liter komunálneho odpadu pri 240 l nádobe = 137,28 eur/rok 

• 0,0220 eur/liter komunálneho odpadu pri 1100 l nádobe =629,20  eur/rok 

/frekvencia odvozu je v dvojtýždňovom cykle/ 

• 0,070 eur/kilogram stavebného odpadu – max 150kg na osobu 

      

DODATKOM č. 1/2022 sa ruší DODATOK č.1/2021 K VZN 4/2019 o dani z nehnuteľností, 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o miestnej dani za 

užívanie verejného priestranstva, o miestnej dani za ubytovanie, o miestnej dani za psa a o dani za 

nevýherné hracie prístroje 

 

 

       Ing. Peter Šoka, starosta obce 

Vyvesené na úradnej tabuli obce : 22.11.2022 

Zvesené : 07.12.2022 

 

 


