
 

 

 Doplnok č. 2/2016 k  Všeobecne záväznému nariadeniu Obce 
Bžany   

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady 

  

Obec Bžany Obecné zastupiteľstvo podľa § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 36 a súvisiacich 

ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien v y d á v a  pre územie obce BŽANY k.ú. Bžany a 

k. ú. Valkov tento  

 

Doplnok č. 2/2016  k Všeobecne záväznému nariadeniu , 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/ 2015 o miestnych daniach a o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bžany   

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :                   30.11.2015   

                      - zverejnený na internetovej adrese obce dňa :       30.11.2015  

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do(včítane):14.12.2015  

úradná pečiatka  s erbom obce za obec :   

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch  na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov a podľa § 78 ods. 1 písm. c) 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  

tento  



 Doplnok  č. 2/2016  k VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉMU   NARIADENIU  OBCE  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.2/ 2015 o miestnych daniach a o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bžany 

  

Čl. I  

VZN č.2/2015.o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a  

drobné stavebné odpady na území obce Bžany sa mení a dopĺňa takto:   

 

                                                                          §5 

                                                               Sadzba poplatku  

1) Sadzba poplatku v obci Bžany podľa tohto VZN je : 

a) 14,60 €/ za rok pre poplatníka podľa §3 ods.4, písm. a) tohto VZN za jednu 

popolnicu v domácnosti 

b) 14,60 €/ za rok pre poplatníka podľa §3 ods.4, písm. b) tohto VZN za jednu 

popolnicu 

2)   Sadzba poplatku PO v obci Bžany k.ú. Valkov podľa tohto VZN je:  

            a) od 200 -  do 800 €/rok pre poplatníka podľa §3 ods.4, písm. b)  v závislosti od rozsahu 

podnikateľskej činnosti a reštauračnej  prípadne ubytovacej kapacity zariadenia. 

            b) 14,60 €/ za rok pre poplatníka podľa §3 ods.4, písm. a) 

Sadzba poplatku  v   § 5  sa dopĺňa o  

 ods.3  , ktorý znie: poplatok za drobné stavebné odpady  sa platí v sume 0,078 eura  za kilogram 

drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín uložený na skládke odpadu mestského podniku 

Služba Stropkov skládka Chotča.   

Čl. II   

  

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Bžany dňa 17.12.2015 .   

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.   

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2016.   

  

V Bžanoch dňa  17.12.2015   

                                                                                                            JUDr. Mária Kasičová       

                                                                                                                    starostka obce  
  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


