
Obec Folkušová ( ďalej len obec), podľa §6 ods. 1 písm. c a ) § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplatkov a v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplatkov a zákona 

č.79/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) 

 

v y d á v a 

 doplnok č. 5 

k VZN 2/2013 

o miestnych daniach a o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Folkušová 

 

§12 

 

Mení a dopĺňa sa 

1) a) poplatok sa platí za komunálne odpady, veľkoobjemové odpady drobné stavebné 

odpady bez obsahu škodlivín, ktoré vznikli na území obce  

b) v prípade záujmu o odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 

odpadu, pôvodný pôvodca tohto odpadu požiada obec o jeho odvoz. Obec na základe 

individuálnej žiadosti pôvodcu BRKO vyhotoví zmluvu o zbere, spôsobe, intervaloch 

a cene 

c) poplatok sa neplatí za odvoz papiera a lepenky, skla, elektroodpadov a biologicky 

rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorína. 

 

Mení a dopĺňa sa 

Príloha č. 7 k § 12 

 

 

 

 

 



Príloha č. 7 

K všeobecne záväznému nariadeniu 

Č. 2/2013 – doplnok 5 

O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady bez obsahu škodlivín na území obce Folkušová 

  

Poplatky §12 Sadzba dane v € 

 

Fyzické osoby podľa § 12 ods.2 

Komunálny odpad 

- za osobu a rok  

- za osobu a kalendárny deň 

 

 

25,00 

0,0684 

Právnické osoby podľa §12 ods.2 

Komunálny odpad 

- za osobu a rok   

- za osobu a kalendárny deň 

 

 

 

25,00 

0,0684 

Fyzické a právnické osoby za 

stavebný 

odpad bez obsahu škodlivín  

(za 1 kilogram) 

 

 

0,07* 

Biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad 

Výška poplatku závisí od množstva 

na základe zmluvy medzi 

pôvodcom odpadu a obcou 

Folkušová 

 

* Fyzická alebo právnická osoba odovzdá drobný stavebný odpad na určenom Zbernom dvore 

zbernej spoločnosti Brantner Fatra, s. r. o., Robotnícka 20, 036 01  Martin. Zberná spoločnosť 

na základe odváženého drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, vydá fyzickej 

alebo právnickej osobe vážny list. Na základe vážneho lístku, kde bude uvedené množstvo 

drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, osoby zaplatia poplatok do pokladne 

obce. 

 

 



Záverečné ustanovenie 

 

1) Tento doplnok VZN bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Folkušovej č.5/2022 

2) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Príloha č.6 VZN 2/2013 doplnok 4 obce Folkušová 

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

odpady na území obce Folkušová. 

3) Tento doplnok k VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023 

 

 

 

Mgr. Lenka Bednarovská v. r. 

    starostka obce Folkušová 

 

 

 


