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Poplatky a nálepky za komunálny odpad
Vážení občania,
poplatok za komunálny odpad na rok 2021 treba zaplatiť do 24.03.2021 osobne v hotovosti na
obecnom úrade. Po splnení podmienky úhrady poplatku za komunálny odpad na rok 2021
občania si prevezmú nálepku na smetnú nádobu.
Smetné nádoby, ktoré po 24.03.2021 nebudú označené nálepkou na rok 2021, nebudú po
tomto termíne vyvezené.
Dňom 01.01.2021 vstúpil do platnosti dodatok č. 1/2020 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU
NARIADENIU č. 1/2019 obce Dobrohošť o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dobrohošť. Toto nariadenie upravuje zmenu spôsobu určenie
sadzby poplatku za komunálny odpad. Od 01.01.2021 v obci sa zavádza množstvový zber
komunálneho odpadu a sadzba poplatku sa určuje podľa počtu a obsahu zberovej nádoby. Mení
sa v článku III § 14, kde bod 4 sa nahrádza s novým znením a doplní sa za bodom 5 nový bod
5a.
Sadzba poplatku na rok 2021:
- sadzba poplatku pri 120 l a 240 l zbernej nádoby je 0,02083 €/l
Objem nádoby:
Cyklus vývozu:

120 L a 240 L
26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)

Poplatok sa určí ako súčin objemu pridelenej zbernej nádoby, sadzby poplatku a frekvencie
vývozov:
- 120 l nádoba – 65,00 €/rok (červená nálepka)
(120 x 0,02083 x 26 = 64,98 - zaokrúhlene 65,-€)
- 240 l nádoba – 130,00 €/rok (zelená nálepka)
(240 x 0,02083 x 26 = 129,98 – zaokrúhlene 130,-€)
Zníženie poplatku:
S účinnosťou od 1.1.2021 obec na základe žiadosti poplatníka môže 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,

