Všeobecné záväzné nariadenie Obce Bžany č. 6/2019 ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016
o miestnom, poplatku za tuhý komunálny odpad a drobné stavebné
odpady
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

21.11.2019

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

21.11.2019

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

21.11.2019

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkového konania:

05.12.2019

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

06.12.2019

Pripomienky zasielať:
- Písomne na adresu: Obec
Bžany
Obecný úrad 46
090 33 Bžany
- Elektronicky na adresu:
obecbzany@gmail.com
Na rokovaní všeobecného zastupiteľstva v Bžanoch dňa:

05.12.2019

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

21.11.2019

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:

06.12.2019

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
súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien vydáva dňom
05.12.2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce Bžany č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č.2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

čl. I
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch sa na svojom zasadnutí dňa 05.12.2019 uznieslo
podľa § 6 ods. 1 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 miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na
vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia č.6/2019 Obce Bžany, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN Obce Bžany č. 2/2016 o miestnom poplatku za TKO zo dňa 1.1.2016

čl. II
§5 Sadzba poplatku 1) Sadzba poplatku v obci Bžany a Valkov
podľa tohto VZN je :
a) 29.- €/ za rok pre poplatníka podľa §3 ods.4, písm. a) tohto VZN
za jednu popolnicu v domácnosti
b) 29.- €/ za rok pre poplatníka podľa §3 ods.4, písm. b) tohto VZN
za jednu popolnicu
b) 29.- €/ za rok pre poplatníka podľa §3 ods.4, písm.
Dôchodcovi nad 62 rokov s trvalým pobytom, 50% zľava na TKO

Čl. III
Záverečné ustanovenia
Tento návrh VZN bol schválený Obecný zastupiteľstvom Obce Bžany dňa uznesením
číslo vyvesené na úradnej tabuli v Bžanoch dňa 21.11.2019
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 06.12.2019.

Bc. Ladislav Vrábeľ
starosta obce

