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Obecné zastupiteľstvo v Bobote podľa § 6ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisoch vydáva: 

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu 1/2020 o miestnych 

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

obce Bobot , v ktorom sa mení a dopĺňa : 

 

 

ČASŤ TRETIA 

MIESTNE POPLATKY 

 

Čl. 9 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

1. Obec Bobot do poplatku za komunálne odpady zahrnula náklady na zbernú nádobu na zmesový 

komunálny odpad, náklady za zberné nádoby na biologický rozložiteľný kuchynský odpad, 

zberné nádoby na šatstvo a náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek 

komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť. 

3. Za výmenu starej, znehodnotenej smetnej nádoby za novú smetnú nádobu, uhradí žiadateľ  

    obci poplatok 30 €, po podpise prevzatia a úhrade bude smetná nádoba označená modrým   

    štítkom s číslom obce Bobot. 

Čl. 10 

Sadzba poplatku 

 

2. Obec Bobot stanovuje sadzbu poplatku nasledovne:  

a) pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má na 

území obce oprávnenie užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie  

I. vo výške 0,0685 € za osobu a kalendárny deň, čo predstavuje 25 € osoba/rok 

4. V prípade, že občanom nepostačuje smetná nádoba podľa článku 9 ods. 2 má možnosť  

    zakúpiť za poplatok 2 €/ kus v kancelárií obecného úradu 120 litrové plastové vrece označené    

    logom zbernej  spoločnosti Borina Ekos, ktoré bude vyvezené naviac.   

 

  

Čl. 14 

Biologický rozložiteľný kuchynský odpad 

 

1. Občania obce Bobot biologický rozložiteľný odpad a zelený odpad prevažne v domácnostiach   

    kompostujú v 1050 l kompostéroch a zároveň na zber kuchynského odpadu  sú  zabezpečené  

    120 l zberné nádoby v k. ú Bobot a v k. ú Bobotská Lehota. 
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Čl. 15 

Záverečné  ustanovenia 

 

6. Dodatkom č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2020  

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

    území obce  schválilo obecné zastupiteľstvo Bobot dňa 3.12.2021uznesením č. 44/2021 

    a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022. 

    Príloha č. 1 k VZN č.1/2020 –  cenník poplatkov služieb a materiálu obce sa ruší a ostatné časti  

    a články VZN č. 1/2020 zostávajú v platnosti nezmenené.  

 

 

 

 

 

 

V Bobote dňa 13.12.2021                             Danka Ďuriačová 

           starostka obce 
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