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OBEC HÝĽOV 
 

 

 
 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hýľov č. 5/2013 
v zmysle neskorších dodatku č. 1 o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady na území 

obce Hýľov 
 
 
 

Schválený Obecným zastupiteľstvom v Hýľove dňa 15.12.2022 

 uznesením č. 14/2022. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2013 vyvesený na úradnej tabuli obce Hýľov dňa: 30.11.2022 

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2013 zvesený z úradnej tabule obce Hýľov dňa: 15.12.2022 

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2013 zverejnený na internetovej stránke obce Hýľov dňa: 30.11.2022 

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2013 stiahnutý z internetovej stránky obce Hýľov dňa: 15.12.2022 

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2013 vyvesený na úradnej tabuli obce Hýľov dňa: 16.12.2022 

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2013 zverejnený na internetovej stránke obce Hýľov dňa: 16.12.2022 

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2013 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2023 



 Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2013                                                                                                      Strana 2/2  

Obecné zastupiteľstvo v Hýľove sa na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g a § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení neskorších predpisov, uznieslo na tomto: 

 

Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Hýľov č. 5/2013 

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

území obce Hýľov v zmysle neskoršieho Dodatku č. 1. 

 
 

Čl. I 
 
1.  v II. časti VZN č. 5/2013 : Miestne dane – Daň z nehnuteľnosti,  odsek:  Spoločné ustanovenia pre daň 
z nehnuteľnosti  § 11 oslobodenie od dane a zníženie dane sa dopĺňa nový bod č. 3., ktorý znie: 
 
- Daň do 3 € obec nevyrubuje. 
 

2. v - III. časti Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2013 : Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, v článku III. : Sadzby poplatku  sa bod 1. nahrádza novým textom, ktorý znie:  

 
1. Sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je: 

 0,0657 €/osoba/kalendárny deň čo predstavuje 24,-€/osoba/rok 

 63,44 €/rok - jednorazový ročný poplatok za likvidáciu odpadu pri zakúpení ďalšej zbernej 

nádoby označenej zberovou spoločnosťou 

 2,44 € - jednorazové odpadové vrecia, ktoré sú označené zberovou spoločnosťou. 
 
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2013  a Dodatku č. 1 ostávajú v platnosti. 

Obecné zastupiteľstvo v Hýľove sa uznieslo na vydaní tohto Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2013 na svojom 
zasadnutí dňa 15.12.2022, uznesením č. 14/2022. 
 

2. Tento Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2013  a Dodatku č. 1 nadobúda účinnosť 
dňa 01.01.2023. 

 
V Hýľove, dňa 16.12.2022 

 
 
 

................................................ 

Bc. Júlia Kočíková 

starostka obce 


