
DODATOK Z. 02/2022 

k Všeobecne záväznému nariadeniu E. 01/2020 

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

odpady. 

 

N- ávrh tohto Dodatku k VZN zverejnený na pripomienkovanie 

✓ zmysle 

§ 6 ods. 3 zákona 6. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskoršich zmien a dopinkov 

na úradnej tabuli obce 

na elektronickej úradnej tabuli obce 

na centrálnej elektronickej úradnej tabuli  

  

dňa 09.11.2022 

 

                              

 

Koniec lehoty na pripomienkovanie 

           

dňa 24.11.2022 

 

 

Pripomienky zasielaf 

pisomne na adresu: Obec V. Čepčin, adresa Obecný úrad Vel'ký 

Čepčin, 12 

elektronicky na adresu: starosta@velkycepcin.sk  

            

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č.02/2022 k VZN 

 

Dňa 25.11.2022 

 

 

uskutočnene 

                        

 

Návrh tohto Dodatku 6. 02/2022 k VZN zvesený z úradnej tabule 

obce, z elektronickej úradnej tabule obce a z centrálnej 

elektronickej úradnej tabule 

  

dňa 24.11.2022 

 

                              

                              

                              

                              

 

Obecné zastupiterstvo sa na tomto Dodatku č. 02/2022 k VZN 

uznieslo 

            

 

Vyhlásené vyvesenim na úradnej tabuli obce, na elektronickej 

úradnej tabuli obce a na centrálnej elektronickej tabuli 

           

 

Schválený Dodatok 6. 02/2022 k VZN zvesený z úradnej tabule 

obce, z elektronickej úradnej tabule obce a z centrálnej 

elektronickej úradnej tabule 

              

 

Dodatok č. 02/2022 k VZN č. 01/2020 nadobúcla Líčinnost' 

               

                              

                              



NAVRH 

Dodatku E. 02/2022 

k Všeobecne záváznému nariadeniu č. 01/2020 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

Obec Verký Čepčin (d'alej len „Obec") podra § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskoršich zmien a dopinkov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. 

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

Dodatok E. 02/2022 k VZN 6. 01/2020. 

Men' sa Čl. 5 VZN č. 01/2020 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a nahrádza sa bod 1 v celom rozsahu nasledovne:  

1. Obec stanovuje sadzbu poplatku 

a) vo výške 0,1151 Vosobu a kalendárny deň  (42 € osoba/kalendárny rok) 

b) 0,10 € za 1kg drobných stavebných odpadov bez škodlivín. 

Záverečne ustanovenie  

1. Ostatné naležitosti VZN č. 01/2020 a Dodatku 01/2021 ostávajú nezmenené. 

Vo Verkom Čepčíne, dňa 09.11.2022 

Jana Bod'ová 

starostka obce 
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