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  VZN schválené obecným zastupiteľstvom Kecerovce dňa 28.11.2012

  uznesenie číslo : 146/2012

  VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci KECEROVCE dňa : 3.12.2012

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013

Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach  na základe § 4 ods. 3 písm.g  
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov s použitím § 6 ods. l cit. zákona a § 39 ods.4 zákona  č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov   
v y d á v a   pre územie obce KECEROVCE  toto

VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE

č. 3/2012

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce KECEROVCE

P R V Á  Č A S Ť

§ 1
Všeobecné ustanovenia

1. Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a nakladaní 
s drobnými      
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce K e c e r o v c e , účelom 
tohto VZN je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých 
podmienok a zdravého spôsobu života  a práce  obyvateľov obce, chrániť tak 
životné prostredie a čistotu v obci.

§ 2
Základné ustanovenia



1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce KECEROVCE.

2. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. l  zákona o odpadoch, ktorej  
sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom 
o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

3. Pôvodcom odpadu je každý koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto 
vykonáva       
úpravu, zmiešavanie, alebo iné úkony s odpadmi ak ich výsledkom je 
zmena povahy, alebo zloženia týchto odpadov.

4. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická 
osoba u ktorej sa odpad  nachádza. 

5. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie, alebo zmiešavanie odpadov na 
účel ich prepravy.

6. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, alebo oddeľovanie 
zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy 
odpadov.

7. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri 
činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri 
činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj 
odpady vznikajúce pri činnosti, pri čistení verejných komunikácií 
a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane 
parkov a cintorínov.

8. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť 
a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

9. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích  prác 
zabezpečených fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlasenie 
stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani 
ohlásenie.

10.Objemové odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 
nie je možné 
pre ich veľký rozmer likvidovať v zberných nádobách – kontajneroch 
KUKA 1101,  alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné 
zbernými nádobami vyviesť v rámci stanoveného pravidelného 
harmonogramu – interval vývozu.

11.Nebezpečným odpadom sú také odpady, ktoré majú nebezpečnú vlastnosť.
Nebezpečných vlastností vedených v prílohe č.4 k zákonu č.223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

12.Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom, pretože sa jedná 
o hnuteľnú vec 



Uvedenú v prílohe č. l zákona o odpadoch, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa 
jej zbaviť, alebo v súlade so zákonom je povinný sa jej zbaviť.

13.Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje
poškodzovanie 
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené 
v prílohe č.3 zák. č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

D R U H Á  Č A S Ť
Nakladanie s komunálnymi odpadmi

§ 3
Povinnosti právnických  a fyzických osôb

l. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať 
v súlade so zákonom o odpadoch a týmto nariadením.

  
2.Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný 

chrániť ľudí  a životné prostredie.
3.Pôvodca odpadu je povinný :
   a/ zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
  b/ zabezpečiť si a užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu             

komunálnych odpadov v obci.  
 c /ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné 

odpady za účelom ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob 
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,

   d/udržiavať čistotu okolo zberných nádob a polyetylénových vriec 
a zabezpečiť, aby nedochádzalo k ich preťaženiu a preplneniu.

   e/zaplatiť obci miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle zákona 
o odpadoch a VZN obce K e c e r o v c e .  

   4/ Zakazuje sa :

   a/uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom 
týmto nariadením,

   b/zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom 
o odpadoch,

   c/zneškodniť odpad vypúšťaním a vyhadzovaním do vodného recypienta,
   d/ vykonávať nedovolenú prepravu odpadov,



   5/ Ak vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľností zistí, že na jeho 
nehnuteľností bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom a týmto nariadením, je

 povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a obci, v ktorých územnom 
obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

§ 4
Povinnosti držiteľa odpadu

1. Držiteľ odpadu je povinný :
A/ zaraďovať odpady podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 
č.284/2001,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
B/ zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich 
pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiadúcim únikom,
C/ ďalšie povinnosti držiteľa odpadu sú stanovené v ustanovení § 19 zákona 
o odpadoch. 

§5
Povinnosti obce

1.Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými 
stavebnými odpadmi , ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec.
2.Obec je povinná:
a, každej právnickej osobe a fyzickej osobe zabezpečiť , alebo umožniť zber 
a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia 
, alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch,
b, zabezpečiť právnickým osobám a fyzickým osobám za odplatu zberné nádoby 
zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c, zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemových 
odpadov na účely ich zhodnotenia , alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených 
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

§6

Systém zberu odpadov

Na území obce je zavedený systém zberu odpadov:



a, zmiešaný zber odpadov,
b, separovaný zber odpadov.

§7
Spôsob zberu separovaného odpadu:

1.Pôvodcovia separovaného komunálneho odpadu sú povinný separovať zbierané 
zložky komunálneho odpadu osobitne:
a, papier a lepenku
b, sklo,
c, textílie,
d, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
e, lieky,
f, batérie a akumulátory,
g, vyradené elektrické a elektronické zariadenia
h, plasty,
i, kombinované obaly,
j, kovy,
2.Pre separované zbierané jednotlivé zložky komunálnych odpadov obce určuje 
farebné polyetylénové vrecia:
a, zelené .....................
b, modré ....................
c, červené ..................
d, žlté ........................
e, biele ......................
f, hnedé .....................
g, sivé ........................
h, atď ........................

3.Zber ostatných separovaných zbieraných zložiek komunálneho odpadu obec 
zabezpečí podľa potreby minimálne 2x do roka. O zbere týchto zložiek komunálneho 
odpadu bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom / 
miestnym rozhlasom/najneskôr do 15 dní pred zberom.

4.Držiteľ odpadu je povinný vybrať miesto pre polyetylénové vrecia tak , aby boli 
prístupné odkiaľ možno bez časových strát a ťažkostí polyetylénové vrecia vynášať.



Pri určení miesta je potrebné dodržať hygienické a estetické zásady/,aby nebol rušený 
vzhľad okolia, neboli umiestnené pod oknami a boli uložené na pevnom podklade/.

5. Pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú , alebo podstatným spôsobom 
sťažujú prístup k vyhradenému miestu pre polyetylénové vrecia je držiteľ 
odpadu povinný

6.  postarať sa o ich vynesenie až na miesto , kde je možný prístup a postarať sa 
následne o ich uloženie.

§8

Spôsob zmiešaného zberného odpadu

1.Pôvodcovia zmiešaného komunálneho odpadu sú povinný zbierať komunálny 
odpad v určených zberných nádobách.

2.Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberných 
nádob- kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu.

3.Držiteľ odpadu je povinný vybrať miesto pre zberné nádoby tak , aby boli prístupné 
odkiaľ možno bez časových strát a ťažkostí zberné nádoby vynášať. Pri určení miesta 
je potrebné dodržiavať hygienické a estetické zásady/aby nebol rušený vzhľad okolia, 
neboli umiestnené pod oknami a boli uložené na pevnom podklade/.

4.Pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú , alebo podstatným spôsobom sťažujú 
prístup k vyhradenému miestu pre zberné nádoby je držiteľ odpadu povinný postarať 
sa o ich vynesenie až na miesto, kde je možný prístup a postarať sa následne o ich 
uloženie.

§9

Zber separovaného odpadu zo záhrad, verejných priestranstiev a cintorínov

Vlastník , správca alebo nájomca nehnuteľností je povinný odpad zo záhrad, 
verejných priestranstiev a cintorínov vytriediť kompostovateľné odpady. Pre 
zhromažďovanie kompostovaného odpadu má obec zriadené kompostovisko. 

§10

Zber drobného stavebného odpadu



1.Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad vytriediť na jednotlivé 
zložky/druhy stavebného odpadu: kov, drevo, plasty/.

2.Zložkami stavebného odpadu sú zemina , výkopový materiál, zmiešaný stavebný 
odpad a odpad z demolácií.
3.Zvyšný zmiešaný stavebný odpad v malých množstvách a objeme/ rozsah , ktorý 
nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby/ je oprávnený jeho držiteľ zneškodňovať 
v nádobách na zmiešaný komunálny odpad.

4.Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek drobného stavebného 
odpadu znemožňuje jeho držiteľ využívať na zneškodňovanie a likvidáciu systém 
objemového odpadu uvedený v §11 v tomto nariadení.

5.Držiteľ toho odpadu je povinný odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo 
verejného priestranstva alebo na verejnom priestranstve a to na základe súhlasu obce.  

§11
Zber objemového odpadu

1.Zhromažďovanie a preprava objemového odpadu sa uskutočňuje podľa potreby, 
najmenej 2x ročne.

2.Pôvodca odpadu je povinný zapojiť sa do zberu objemových odpadov za účelom 
ich zhodnotenia alebo ich zneškodnenia , ktorý zabezpečí obec mobilných 
veľkoobjemových kontajnerov pristavených v obci . O zbere objemového odpadu 
a o mieste pristavenia kontajnerov bude informovať PO a FO v obci obvyklým 
spôsobom.

§12

Odpad z čistenia verejného priestranstva

Oprávnená osoba , ktorá vykonáva čistenie verejných priestranstiev a komunikácií 
v obci , je povinná tento odpad počas čistenia zhromažďovať v mobilných 
zariadeniach na to obcou určených alebo v mobilných kontajneroch a to následne ho 
zneškodňovať na riadnej skládke odpadov

§13
Miestny  poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov.

1.Za zber , prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov



sa platí obci miestny poplatok .

2.Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady ktoré vznikli na území obce  a za 
drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce .Poplatok sa nevyberá za 
činnosť obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev , ktoré sú v správe 
obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok 
týchto činností, ktorým je odpad.

3.Poplatok platí:
a, fyzická osoba , ktorá nie je podnikateľom a má  v obci trvalý pobyt, alebo 
prechodný pobyt,
b, právnická  a fyzická osoba – podnikateľ pri činnosti ktorej vzniká komunálny 
odpad a ktorá vlastní , alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území 
obce určenú na podnikanie,
c, Právnická alebo fyzická osoba , ktorá je vlastníkom alebo užívateľom 
nehnuteľností nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie , 
individuálnu rekreáciu ako záhrada , byt , alebo nebytový priestor.
4.Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností , bytu alebo 
nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť , byt alebo nebytový priestor 
v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca , určený 
vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu , určí platiteľ obec . Ak je 
vlastníkom štát alebo obce , je platiteľom správca.

5.Platitelia poplatku , ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu 
komunálneho odpadu na území obce, sú povinný sa prihlásiť na obecnom úrade 
najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia tohto VZN, aby im obec mohla 
zabezpečiť potrebné zberné nádoby podľa schváleného systému zberu komunálneho 
odpadu.

6.Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do 
jedného mesiaca odo dňa, keď nastane skutočnosť, ktorá spôsobí , že sa stávajú 
platiteľmi poplatku.

7.Platitelia poplatku sú povinný obci nahlásiť všetky zmeny , ktoré sú rozhodné pre 
správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa , keď 
táto skutočnosť nastala.

8. Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku 2012:

A, pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa 
počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo k prechodnému pobytu v obci je 
poplatok Sk 8,30 € (250,- Sk) na osobu a rok



Nádoba na smetie „KUKA“ –  13,28 € (400,-Sk.)

B, pokiaľ vlastník, alebo užívateľ nehnuteľností nie je v obci prihlásený ani 
k trvalému pobytu ani k prechodnému pobytu, platí poplatok podľa primeranej doby 
užívania nehnuteľností v kalendárnom roku.
C, pri nehnuteľností , byte alebo nebytovom priestore , ktorého vlastníkom alebo 
užívateľom je právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ podľa priemerného počtu 
zamestnancov , pri činnosti ktorých vzniká komunálny odpad.

D, pri nehnuteľnosti , alebo byte slúžiacemu na poskytovanie rekreačných , alebo 
ubytovacích služieb podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto 
zariadenia.

E, pri množstvovom zbere podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov.

9.O schválenej výške poplatku je obec povinná informovať obyvateľov spôsobom 
v mieste obvyklým. Výška takto schváleného miestneho poplatku platí až do doby , 
keď obecné zastupiteľstvo neschváli novú výšku miestneho poplatku na nasledujúci 
kalendárny rok.

§14
Vykonávanie zberu a prepravy odpadu

1.Vykonávať zber , prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov na území obce môže len ten , kto má uzatvorenú zmluvu na 
vykonanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť zabezpečuje obec sama.

2.Zber a preprava komunálnych odpadov sa dohodnutých intervaloch s právnickými 
a fyzickými osobami minimálne 2x do mesiaca.

3.Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné 
množstvá alebo  osobitnými  požiadavkami na organizáciu vývozu  si so starostom 
obce dojednajú podmienky
 /veľkosť a typ nádoby a interval vývozu/ 

§ 15

Povinnosti oprávnenej osoby na zber a prepravu komunálnych odpadov 
a drobných  stavebných odpadov



Oprávnená osoba je povinná:
A, vykonávať zber a prepravu podľa zmluvne dohodnutého intervalu , v prípade 
nepredvídaných okolností vykonať náhradný zber a prepravu najneskôr nasledujúci 
mesiac

T R E T I A Č A S Ť
S POLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§16
Spoločné a záverečné ustanovenia

Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinností 
právnických a fyzických osôb  pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní 
s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku odpadového 
hospodárstva a zariadenia Recyklačného fondu je upravené v zákone NR SR č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláške 
Ministerstva životného prostredia č.283/2001Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona a o odpadoch a vyhl. č.284/2001 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov.
B, vyprázdňovať zberné nádoby tak ,aby nedochádzalo k hygienickým závadám, ku 
škodám na majetku a k úrazom.

C, po vyprázdnení zbernú nádobu vrátiť na pôvodné miesto

D, vyčistiť stále miesto alebo dohodnuté miesto od znečistenia , ku ktorému došlo pri 
manipulácií so zbernou nádobou,

1. E, zneškodniť komunálne odpady a drobné stavebné odpady na riadnej skládke 
určenej obcou.

2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú starosta obce, poslanci 
a komisia obecného zastupiteľstva obce, zamestnanci obce a orgány polície.

3. Za porušenie povinnosti vyplývajúcich z tohto nariadenia môže starosta obce 
uložiť právnickej osobe pokutu vo výške 3319,39 € (100 000,-Sk) a fyzickej 
osobe do výšky  165,97 € (Sk 5000,-).

4. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.januára 2013

Miroslav Galas-Zaufal
       starosta obce





Príloha č.1
k všeobecne záväznému  nariadeniu obce  K e c e r o v c e  č.3/2013 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
KECEROVCE

1.
Účel a predmet

Táto príloha upravuje podmienky platenia miestneho poplatku za zber , 
prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov / 
ďalej len,, poplatok za odpady“/ na území obce  K e c e r o v c e.

2.
Predmet poplatku za odpady

Predmetom poplatku za odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, ktoré vznikli na území obce.

3.
Poplatník za odpady

Poplatok  za odpady platí:

a/ Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má trvalý  alebo prechodný pobyt,

b/ právnická alebo fyzická osoba –podnikateľ, pri činnosti , ktorej vzniká komunálny odpad a ktorá  
vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce , určenú na podnikanie,

c/fyzická osoba alebo právnická osoba  ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti , 
nachádzajúcej sa  na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie , individuálnu rekreáciu , ako 
záhrada , byt alebo nebytový priestor.

Noví majitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného 
mesiaca odo dňa , keď nastane právna skutočnosť , ktorá pôsobí , že sa stávajú platiteľmi poplatku.

Platitelia poplatku sú povinní ohlásiť všetky zmeny , ktoré sú rozhodné pre správne určenie 
výšky poplatku , a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa , keď táto skutočnosť nastala.



4.

Sadzba  poplatku

                                 Sadzba poplatku sa určuje takto :

a/ Občania v domoch a v bytoch  s trvalým a prechodným
    pobytom v obci 8,30 €
    na osobu a rok 
                                                                    alebo 0,0227  € /na osobu a kalendárny 

       deň/         

b/ Právnické osoby a podnikatelia :
1/na základe platobného výmeru podľa počtu vyvážaných KUKA   nádob, podľa typu a podľa cyklu 
   vývozu

A/ ZŠ     
     počet smetných nádob x   sadzba   x 26 vývozov ročne
   
    ZŠ Kecerovce              24    x    2€     x  26 vývozov  = 24  x   2    x  26  = 1248  €

MŠ Kecerovce               2    x    2€  x 26 vývozov   = 104 €
                          

B/ Prevádzky potravín a pohostinských zariadení, ostatné predajne
    
    Pohostinstvo Šimon 3   x  2€  x 26 vývozov = 156 €

    Pohostinstvo Milka 3   x  2€  x 26 vývozov = 156 €

    Predajňa potravín Ilenin   3   x  2€  x 26 vývozov = 156 €
     

                
           C/ Drobné prevádzky /autodielne, krajčírstvo, elektrooprava, stolárstvo, čaluníctvo:       
                Čulková                                              1   x   2€   x   26 vývozov =  52

D/ Pošta, zdravotnícke zariadenia:
      Pošta                                                                                    l x 2  € x 26 vývozov  = 52 €
            Lekáreň                                                   1 x 2  € x 26 vývozov = 52 €      

     MUDr. Lišková                                                                   1 x 2  € x 26 vývozov =  52 €     
                 MUDr.Chrena                                                                     1 x 2  € x 26 vývozov =  52 €     
                 Gradent, s.r.o.                                                                     1 x 2  € x 26 vývozov =  52 €     

     Lesy                                                                                    1 x 2  € x 26 vývozov =  52 €      
     Polícia                                                   1 x 2  € x 26 vývozov =  52 €
     SOTŠ Košice    2 x 2    x  26 vývozov = 104 € 



Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kecerovce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo 
v Kecerovciach dňa  28.11.2012 – uznesenie číslo:146/2012
 

Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou VZN obce a nadobúda účinnosť od 1.januára 2013.

Miroslav Galas-Zaufal
         starosta obce





Obec  K e c e r o v c e , okr. Košice – okolie, 044 47
Obecný úrad v Kecerovciach č.j 

V Kecerovciach:

PLATOBNÝ   VÝMER 

Obec Kecerovce ako príslušný správca poplatku na základe § 1 zákona SNR č,511/1992 Zb.o 
správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 
zmien a doplnkov s použitím § 10 d a 11 zákona SNR č.544/1990 Zb.  o miestnych poplatkoch  
v znení neskorších predpisov a VZN č.2/2003 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho 
odpadu a miestnom poplatku  za zber , prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu.

v y r u b u j e

daňovému subjektu: 
     

ako poplatníkovi a platiteľovi : miestny poplatok  za zber , prepravu a zneškodňovanie 
komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov vo výške Sk/
slovom:    slovenských korún/ za obdobie :  1.1.2003– 30.12.2003
Sadzba poplatku na osobu a kalendárny rok podľa Prílohy č.1 k VZN č,2/2003 bola obecným 
zastupiteľstvom schválená vo výške : 150,-Sk.
Pri určení celkovej výšky poplatku podľa tohto platobného výmeru sa postupovalo podľa 
posledných údajov, známych správcovi poplatku tak, že :

Počet zamestnancov  
Výpočet:   ekvivalent          suma:

       
S p o l u:       

Poplatok je platiteľ povinný uhradiť na účet obce : č.účtu 3729-542/0200, VÚB Košice-centrum
VS:/č. plat. výmeru/  alebo poštovou poukážkou.
Poplatok je splatný do 31.1.2003

alebo  v štyroch splátkach :  31.3 .................-Sk  do 30.9.2003..................Sk
                                  30.6.................,-Sk  do 30.11.2003................ Sk

pod stratou výhody splátok.
Poučenie:
Proti tomuto platobnému výmeru možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 
Daňové riaditeľstvo SR, a to prostredníctvom správcu poplatku. Odvolanie nemá odkladný účinok
 /§46 ods. I,9 zák.SNR č.511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov/. 

Anna Bombárová
starostka obce



Obec  K e c e r o v c e , okr. Košice – okolie, 044 47
Obecný úrad v Kecerovciach č. /2003

V Kecerovciach dňa:

P L A T O B N Ý   V Ý M E R

Obec Kecerovce ako príslušný správca poplatku, na základe § 1 zákona SNR č.511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 
zmien a doplnkov s použitím § 10 d a 11 zákona SNR č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov a VZN č.2/03 o zbere , preprave a zneškodňovaní komunálneho 
odpadu a miestnom poplatku za zber , prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

v y r u b u j e

Meno a priezvisko:.........................................., nar..................,r . č.:.........................................

bytom: ............................................................., č. ..................................................................

ako poplatníkovi a platiteľovi: miestny poplatok za zber , prepravu a zneškodnenie komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov vo výške  / slovom:

/ za obdobie 1.1.2003– 31.12.2003
Sadzba  poplatku  na  osobu  a kalendárny  rok  podľa  prílohy  č.1  k VZN  č.2/03  bola  Obecným 
zastupiteľstvom schválená vo výške 150,-Sk.
Pri  určení  celkovej  výšky  poplatku  podľa  tohto  platobného  výmeru  sa  postupovalo  podľa 
posledných údajov , známych správcovi poplatku  tak ,že počet osôb / prihlásených na trvalý resp. 
prechodný pobyt/ je ku dňu vystavenia tohto platobného výmeru :

Výpočet:   ..............,-Sk x ....... = .....................,-Sk

Poplatok je platiteľ  povinný uhradiť na účet Obce a to : VÚB Košice-centrum , č.ú. 3729-542/0200
VS. /č. platobného výmeru/ , alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne.

Poplatok je platiteľ povinný uhradiť naraz v jednej splátke do 31.1.2003 alebo v štyroch splátkach 
a to:
 do 31.3.2003......................... do 30.9.2003..........................

 do 31.6.2003......................... do 30.11.2003.......................
Pod stratou výhody splátok.

Poučenie:
Proti tomuto platobnému výmeru možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Daňové 
riaditeľstvo SR , a to prostredníctvom správcu poplatku. Odvolanie nemá odkladný účinok.
/§46 odst.I, 9 zák.SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov/.

Anna Bombárová
starostka obce



Obec  K e c e r o v c e , okr.Košice – okolie, 044 47

Ú r a d n ý   z á z n a m

Správca dane obce Kecerovce eviduje voči daňovníkovi:

Poľnohospodárske družstvo
Kecerovce – Mudrovce
K e c e r o v c e

Nasledovné nedoplatky na dani z nehnuteľnosti :

PV: suma: splatnosť

Uvedené nedoplatky :

Boli bezvýsledne vymáhané

Vzhľadom k zhora uvedeným skutočnostiam správca dane  o d p i s u j e  daňový nedoplatok/§ 65 
ods.1 zák. SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkovú.

O odpísaní pre nevyužiteľnosť sa daňový dlžník neupovedomuje, jeho dlh trvá ďalej,aknie je 
vybratie dane premlčané.

V Kecerovciach 13.2.2002

Anna Bombárová
za správcu dane
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