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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYTČA                    

č. 12 /2020 zo 14. decembra 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2019 z 25. septembra 2019  

 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 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 aj len „zákon“) sa uznieslo na tomto  
 

všeobecne záväznom nariadení :            

                                                  

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2019 zo dňa 25. septembra 2019 o miestnom 

poplatku za komunálne poplatky a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto : 

 

1. Článok 2 bod 2. znie: 

2. Sadzba paušálneho poplatku je 0,0822 eura za osobu a kalendárny deň. 

 

2. Článok 2 bod 4. znie: 

4. Sadzba poplatku za množstvový zber sa určuje podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie 

odvozov takto : 

a) 0,0177 eura za liter odpadu, ak ide o KUKA nádobu s objemom 110 l a odvoz odpadu 1 

krát týždenne, 

b) 0,0254 eura za liter odpadu, ak ide o KUKA nádobu s objemom 110 l a odvoz odpadu 1 

krát za dva týždne, 

c) 0,0114 eura za liter odpadu, ak ide o PL nádobu s objemom 240 l a odvoz odpadu 1 krát 
týždenne, 

d) 0,0158 eura za liter odpadu, ak ide o PL nádobu s objemom 240 l a odvoz odpadu 1 krát 
za dva týždne, 

e) 0,0085 eura za liter odpadu, ak ide o BOBR nádobu s objemom 1 100 l a odvoz odpadu 

1 krát týždenne, 

f) 0,0110 eura za liter odpadu, ak ide o BOBR nádobu s objemom 1 100 l a odvoz odpadu 

1 krát za dva týždne. 
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3. Článok 6 body 1. až 3. znejú: 

1. Ak ide o poplatníka – fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo 
užíva nehnuteľnosť v tých častiach Mesta Bytča, ktoré nie sú v zimnom období dostupné pre 
dopravné prostriedky zabezpečujúce vývoz odpadu, paušálny poplatok podľa článku 2 bod 

2. tohto nariadenia sa znižuje za mesiace január, február a marec kalendárneho roka na sumu 
0,0710 eura za osobu a kalendárny deň. 

 

2. Ak ide o poplatníka – fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt ani prechodný pobyt v Meste 

Bytča a užíva nehnuteľnosť na území Mesta Bytča, ktorá slúži na individuálnu rekreáciu, 
napr. chatu, chalupu alebo obdobnú nehnuteľnosť, paušálny poplatok podľa článku 2 bod 2. 

tohto nariadenia sa znižuje na sumu 0,0589 eura za osobu a kalendárny deň. 
 

3. Ak ide o poplatníka – fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt ani prechodný pobyt v Meste 

Bytča a užíva alebo má právo užívať na území Mesta Bytča byt, nebytový priestor alebo 
samostatnú garáž, paušálny poplatok podľa článku 2 bod 2. tohto nariadenia sa znižuje na 
sumu 0,0650 eura za osobu a kalendárny deň. 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej 
tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča dňa 27. novembra 2020.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2021. 

 

                                                                                             Ing. Miroslav Minárčik 

                                                                                                         primátor mesta   
 

 

 

 

 

Vyvesené: ヱ5.ヱヲ.ヲヰヲヰ     Zvesené: ンヱ.ヱヲ.ヲヰヲヰ 

 

 


