
 

 

 

Obec Vysoká nad Uhom  
 

 

Dodatok č.2 všeobecne  záväznému   nariadeniu  č. 4/2019 o 

miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom 

 
 
 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN 4/2019:  

 

-  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   26.11.2022 

 

 -  zverejnený na internetovej adrese obce  dňa :   26.11.2022 

 

Pripomienky k návrhu dodatku č. 2 VZN 4/2019: 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 06.12.2022 

 

Doručené pripomienky :   

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................ 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ............................ 

 

Dodatok č. 2 k VZN 4/2019: 

 

Dodatok č.2 k VZN č.4/2019 schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad Uhom  

dňa .......................................  pod č. :  .............................. 

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Vysoká nad Uhom    dňa : .......................... 

 

VZN zvesené z úradnej tabule obce ........................   dňa : ............................. 

 

 

 

Dodatok č. 2 VZN č.4/2019 nadobúda účinnosť dňom 

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

 
 

 

     za obec :  
 



 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  Vysoká nad Uhom  na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR 

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

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

odpady v znení neskorších predpisov    v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce Vysoká nad Uhom  tento 

 

Dodatok č. 2  k VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉMU  
NARIADENIU 

 
                                           č. 4/2019 
 

o  m iestnych   daniach  a   m ies tnom popla tku za  komunálne  

odpady  a  drobné  s ta vebné  odp ady  na  území  obce  Vysoká nad 

Uhom 

 

ČASŤ TRETIA 

 

Článok XI 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ SRAVEBNÉ ODPADY 
 

Nové znenie bodu 3.) 

 

(3) Sadzbu poplatku  pre poplatníka podľa ods. 2 písm a) a b) za odpad určuje obec v súlade s ust. 

§ 78 ods. 1 a § 83 zákona o miestnych daniach, nasledovne: 

a) vo výške 0,046575 EUR za osobu a kalendárny deň, t.j. ročný poplatok 17,- eur za osobu 

b) vo výške 17,- eur ročne , na fyzickú osobu, ktorá je na území obce Vysoká nad Uhom  

oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosti na iný účel ako podnikanie. 

c)   ak  je poplatníkom  právnická osoba a podnikateľ fyzická osoba v závislosti od veľkosti 

zbernej nádoby nasledovne: 

110 l................................57,- EUR/rok t.j. 0,52    EUR/l 

120 l................................62,- EUR/rok t.j. 0,52    EUR/l 

240 l...............................124,- EUR/rok t.j. 0,52   EUR/l 

1100 .............................255,- EUR/rok t.j. 0,23   EUR/l 

d) Sadzba poplatku za m3 drobného stavebného odpadu bez škodlivín je 85,- EUR/t tj. 

0,085 EUR/kg 

 

Tento dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 nadobúda účinnosť ..................... 

 

Vo Vysokej nad Uhom dňa .......................... 

 

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

          starosta obce 


