
 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN – 1/2015 
   

  Výtlačok číslo: 1 

 Obec VALASKÁ  

   

 
v súlade s § 4 odst. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva 
 
 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015, 
               ktorým sa mení a dopĺňa  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VALASKÁ 
A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY  
Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) na pripomienkovanie 

podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:  
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 1. 12. 2015 

   

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 1. 12. 2015 

   

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 1. 12. 2015 

   

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 10.12.2015 

   

Pripomienky zasielať:   

- písomne    na    adresu:    Obecný    úrad    Valaská,   
 Námestie 1. Mája 460/8, 976 46 Valaská   

- elektronicky na adresu:   

 starosta@valaska.sk   

   

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu nariadenia uskutočnené 
 dňa:   16.12.2015 

   

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie   

Na rokovaní OcZ obce dňa:                16.12.2105 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:                17.12.2015 

Nariadenie nadobúda účinnosť dňom:                 1.1.2016 
 
 
 
 

Ing. Juraj Uhrin 

starosta obce 



      
Obec Valaská v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 77 a 78 zákona 
NRSR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie), ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie obce Valaská č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 1/2015. 
 

 
Čl. 1  

Predmet úpravy 
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská č. 3/2013 schválené Obecným zastupiteľstvom 
vo Valaskej dňa 11.12.2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 

1. V § 7 odsek 2 základná sadzba paušálneho poplatku za komunálny odpad za jednu 

osobu a deň  je 0,0438 €. 
 

2. V § 7 odsek (5) Základná sadzba množstvového zberu drobného stavebného 

odpadu bez obsahu škodlivín je 0,025 € za kilogram  
 

3. V § 8 odsek (7)  Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 
odovzdaný poplatníkom po zavedení množstvového zberu drobného stavebného 
odpadu sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu na základe dokladu o 
prevzatí odpadu od prevádzkovateľa zberového dvora. 

 
Čl. 2  

Účinnosť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

 
Čl. 3  

Záverečné ustanovenie 
 

1. Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2013 v znení neskorších zmien zostávajú v platnosti.   
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Valaská č. 229/2015 dňa 16.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vo Valaskej  17.12.2015 
 
 

    Ing. Juraj Uhrin  
starosta obce 

 
 


