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Poplatky a nálepky za komunálny odpad 
(Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022) 

 
Vážení občania, oznamujeme Vám, že: 
Poplatok za komunálny odpad na rok 2023 treba zaplatiť do 31.03.2023: 
-  osobne v hotovosti na obecnom úrade alebo  
-  bankovým prevodom na číslo účtu:  
 
SK03 5600 0000 0098 2374 4001  PRIMA banka Slovensko, a.s.   
Pri každej platbe je potrebné uviesť: 

1.  meno poplatníka 
2.  variabilný symbol -  číslo domu alebo chaty  
3.  do poznámky napísať počet a množstvo smetnej nádoby (napr. 1x120l, 

1x240l, 1x120l a 1x240l…) 
 
Po splnení podmienky úhrady poplatku bankovým prevodom na účet obce za komunálny 
odpad na rok 2023 budú mať občania pripravenú obálku s nálepkou a rozhodnutie o 
vyrubení poplatku, ktorú je potrebné si osobne prísť vyzdvihnúť na obecný úrad 
(podmienkou je mať vopred uhradený poplatok za komunálny odpad na rok 2023). 
 
Smetné nádoby, ktoré po 31.03.2023 nebudú označené nálepkou na rok 2023, nebudú po 
tomto termíne vyvezené. 
 
SADZBA POPLATKU : 
Objem nádoby: 120 L a 240 L 
Cyklus vývozu: 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz) 
 
- sadzba poplatku pri 120 l a 240 l  zbernej nádoby je 0,02403 €/l  
 
Poplatok sa určí ako súčin objemu pridelenej zbernej nádoby, sadzby poplatku a frekvencie vývozov: 
 

120 l nádoba :  75,00 €/rok  (červená nálepka) 
(120  x  0,02403  x  26 = 74,97 - zaokrúhlene 75 €) 

 
240 l nádoba : 150,00 €/rok (zelená nálepka) 

(240  x  0,02403  x  26 = 149,95 – zaokrúhlene 150 €) 
 
Na základe písomnej žiadosti poplatníka s trvalým  pobytom v obci môže obec priznať zníženie poplatku: 
a) o 50% poplatníkovi, ktorý poberá starobný dôchodok, nemá žiadne iné príjmy a žije sám/sama v samostatnej 
domácnosti,  
b) o 50% poplatníkovi s ťažkým zdravotným postihnutím na invalidnom dôchodku, ktorý nemá iné príjmy a žije 
sám/sama v samostatnej domácnosti (príp. s osobou uvedenou v písm. a),   
c) o 20% manželskému páru, ktorí žijú v samostatnej domácnosti, poberajú starobný alebo invalidný dôchodok  
a nemajú žiadne iné príjmy. 
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A háztartási szemétkezelési díj fizetése 
(Általános érvényű rendelet 1/2022) 

 
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy az illetéket legkésőbb 2023. március 31-ig fizessék meg: 
-  személyesen a községi hivatal pénztárába vagy 
-  banki átutalással a következő bankszámlára: 
 
SK03 5600 0000 0098 2374 4001  PRIMA banka Slovensko, a.s.   
Minden fizetésnél fel kell tüntetni: 

1. adófizető nevét 
2. variabil szimbólum(variabilný symbol) – házszám  
3. jegyzetbe (poznámka) – kuka mennyisége és száma (pld. 1x120l, 1x240l, 

1x120l és 1x240l…) 
 
 
Matricát és a határozatot a díj kiszabásáról a községi hivatalban vehetik át a lakosok, 
amennyiben megfizették a hulladékelszállítási illetéket.  
A kommunális hulladék elszállításának alapfeltétele, hogy a háztartásokban használt 
klasszikus szemétgyűjtő konténer (kuka) matricával legyen megjelölve. 
 
Azok a szemetes kukák, melyek 2023. március 31. után nem lesznek megjelölve a községi 
hivatal által kiadott matricával, nem lesznek kiűrítve.  
 
A 2023-es évre meghatározott hulladékkezelési díj: 

- 0,02403 euró/liter,  
- a szállítás gyakorisága – kéthetente, 
- használható kukák - 120 és 240 literes. 

 
Az illeték meghatározásának szabályai: 
A hulladékkezelési díj  x  kuka űrtartalma  x  a szállítás gyakorisága. 
 

a 120 literes kuka éves díja -  75,00 euró  (piros matrica) 
(0,02403 x 120 x 26=74,97, kerekítve 75,00 euró) 

 
a 240 literes kuka éves díja -  150,00 euró  (zöld matrica) 

(0,02403 x 240 x 26=149,95, kerekítve 150,00 euró) 

 
 
Az illetékből kedvezményt kaphatnak az állandó lakhellyel rendelkező lakosok: 
A díjköteles lakos kérvénye alapján a község kedvezményt adhat a díj összegéből: 
a) öregségi nyugdíjra jogosult személy részére, akinek nincs egyéb jövedelme és egyedül él különálló háztartásban 
- a díj 50 %-át, 
b) egészségkárosult, rokkant nyugdíjra jogosult személy részére, akinek nincs egyéb jövedelmi és egyedül él 
különálló háztartásban – a díj 50 %-át, 
c) öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra jogosult házasok, akiknek nincs egyéb jövedelme – a díj 20 %-át. 


