
 

OBEC   H A L I G O V C E 
 

 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Haligovciach na základe  ustanovenia § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov a podľa § 78 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
v y d á v a    

 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE HALIGOVCE 

č.  I/2016 
 
 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. I/2015 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Haligovce 

 

Čl. I.  

Vo VZN  č. I/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Haligovce sa mení a dopĺňa takto: 
 

DESIATA ČASŤ 
POPLATOK 

 
§ 78 

Sadzba poplatku 
 
   Sadzba poplatku je najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych  
   odpadov alebo drobných stavebných odpadov.  Na území obce Haligovce sa navrhuje : 
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1) poplatok  za drobný stavebný odpad   
 
    a) sadzba poplatku 0,01036 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov – uloženie na  
    skládke / čistý stavebný odpad/ 
 
    b) sadzba poplatku 0,00033 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov – osobitný  
    poplatok - čistý stavebný odpad /poplatok mestu - obci na ktorej k. ú. sa skládka odpadu  
    nachádza. 
 
    c) sadzba poplatku 0,0239 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov – uloženie na  
    skládke / zmiešaný stavebný odpad/ 
 
    d) sadzba poplatku 0,00664 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov – osobitný  
    poplatok - zmiešaný stavebný odpad / poplatok mestu – obci na ktorej k. ú. sa skládka odpadu  
    nachádza. 
 
    e) sadzba poplatku 1,43 eura za 1 km prepravy drobných stavebných odpadov + sadzba poplatku  
    11,95 eura / jednorazová manipulácia za každé zloženie a naloženie VO kontajnera /. 
 
   Obec Haligovce nemá ani do budúcna neplánuje zriadiť na svojom území zberný dvor odpadov. 
   Poplatok  za drobný stavebný odpad zaplatí každý tvorca odpadu individuálne po dohode  
   s Obcou Haligovce a firmou Ekos Stará Ľubovňa o mieste, čase, množstve a zvoze DSO. 
 
 
2) poplatok za zmesový komunálny odpad 
    Sadzba poplatku je najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň. 
 
   a) sadzba poplatku 0,02739 eura za osobu a kalendárny deň /  0,02739€  x 365 dní  = 9.997   
 
   b) sadzba poplatku 10 € / obyvateľ/rok – podľa počtu osôb v jednej domácnosti 
     
 

Čl. II.  

Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  obce  Haligovce 
 
1. Toto VZN bolo schválené Obecným  zastupiteľstvom Haligovce dňa  12.12.2015    
2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2016 
  
V Haligovciach   dňa  12.12.2015            
                                                                                                                                                                                  
 
 
 
         

                                                                               ................................................. 
                       starosta obce 
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