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Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2021 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

na území mesta Krompachy 

Číslo:  

5/2021 

 

 

 

 

 

 

Mesto Krompachy, Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. 

c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) sa uznieslo 

na vydaní tohto Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  č. 5/2021 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území  mesta Krompachy (ďalej 

len „nariadenie“). 

 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:  

 

 

Čl. 1 

 

1. V čl. 5 – Sadzba poplatku, písm. c) znie: 

„c)  0,1 € za jeden kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

       Poplatok sa bude vyberať v hotovosti pri odovzdaní odpadu v zbernom dvore  

       na Hornádskej ulici v Krompachoch, poverenému zamestnancovi správcu dane.“ 

 

 

 

Čl. 2 

 

 

1. Na tomto Doplnku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom 

zasadnutí dňa 14. 12. 2022 Uznesením č. ..... 

 

2. Tento Doplnok č. 1 nadobúda účinnosť  od 1.1.2023.   

 

 

V Krompachoch dňa  

 

                                                

                 Ing. Dárius Dubiňák 

                                                        primátor mesta 


