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Dodatok č. 3 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území Obce Chrasť nad Hornádom 

 
 

Vo VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Chrasť nad Hornádom sa mení: 
 
III. časť 
Miestny poplatok – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
§ 10 
(6) Sadzba poplatku 
a/ 0,0548  € za fyzickú osobu a kalendárny deň (odpad) 
 

c/ Správca dane na území obce Chrasť nad Hornádom určuje množstevný zber pre poplatní-
kov uvedených v §10 ods. 2 písm. b/ a c/. Ročnú sadzbu určuje ako súčin sadzby poplatku za 
1 l odpadu a objemu zbernej nádoby a počtu vývozov za kalendárny rok. Podľa typu zbernej 
nádoby a frekvencie vývozu je ročná sadzba poplatku uvedená v tabuľke č. 1. 

Tabuľka č.1  

Typ nádoby  Frekvencia vývozu Sadzba poplatku v €/l Ročný poplatok v € 

KUKA 110 1 1 x za 2 týždne 0,0175 50,- 

BOBR 1100 1 1 x za 1 mesiac 0,0152 200,60 

BOBR 1100 l 1 x za 2 týždne 0,0122 348,90 

Zberná nádoba KUKA 110 l je plastová nádoba o objeme 110 l a BOBR 1100 l je kovová 
nádoba o objeme 1100 l. 
 

 

Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chrasť nad Hornádom bol schválený 
Obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2022, uznesením č. 8/2022. Nadobúda účinnosť dňom 
01. 01. 2023. 

 

 

 

 
V Chrasti nad Hornádom 15. 12. 2022                Ondrej Mihňák 
            starosta obce 


