
O B E C      H L A D O V K A 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  Obce Hladovka 

č.  1/2020 

 
ktorým sa  mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 3/2019 o 

podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hladovke dňa 14.12.2020                                PhDr. Marián Brnušák 
 starosta obce 

 

 



 

 

Obec Hladovka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 

10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 24 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v y d á v a 

s účinnosťou od 1.1.2021    

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie   

Obce Hladovka 

č.  1/2020 
ktorým sa  mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 3/2019 o 

podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

ČLÁNOK I 
Týmto sa  ruší Článok IV a nahradzuje nasledovne: 

  
Článok  IV 

Platenie a splatnosť poplatku 

 

(l) Minimálne množstvo žetónov si domácnosti, ako aj právnické a fyzické osoby podnikajúce, 

majú povinnosť zakúpiť do 15 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

(2) Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na účet obce vo VÚB, 

a.s.,expozitúra Trstená, číslo účtu SK41 0200 0000 0000 1952 1332 alebo poštovou poukážkou 

na uvedený účet a pri platbe do 300,00 eur aj v hotovosti do pokladne obce. 

(3) Žetóny sa podľa potreby kupujú na obecnom úrade. Pri kúpe žetónov nad stanovený 

minimálny odber je hodnota žetónu 2,00 Eur. To platí pre všetky osoby uvedené v čl. 3. 

(4) Platnosť žetónov je jedno zdaňovacie obdobie. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava platia príslušné ustanovenia zákona 

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

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 563/2009 Z.z. 

o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

(2) Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Hladovka, dňa 26.11.2020 

a zvesený 11.12.2019. 

(3) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č.149/2020– OZ zo dňa  

11.12.2019 

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.januára 2021. 

 

 

 

 

         PhDr. Marián Brnušák  

                            starosta obce 


