
 

Dodatok č. 2/2019 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Tižina 

 

 

Obec Dolná Tižina v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov  
 

vydáva 

 

tento Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná 

Tižina  

 

Čl. 1  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Tižina sa mení a dopĺňa 

nasledovne:  

 

1. § 38 znie: 

 

§38 

Sadzba poplatku 

 

1) Sadzba poplatku sa určuje pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý, 

alebo prechodný pobyt , alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať vo 

výške 0,056€ na osobu a kalendárny deň (20,44/osoba/rok). 

 

2) Sadzba poplatku pre poplatníkov určených v § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona sa určuje takto: 

a) ak je priemerný počet zamestnancov, priemerný počet zamestnancov a priemerný počet 

ubytovaných hostí, priemerný počet zamestnancov a priemerný počet miest určených na 

poskytovanie služieb od 1 do 50, sadzba poplatku je 0,051 € na osobu a deň.  

 

3. Sadzba poplatku sa stanovuje: 

a) pre poplatníka , ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na území obce 

a nevyužíva ju na podnikanie (napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady, garáže 

a pod.) sadzbu : 0,466 € za jeden kg odpadu  

 

 

 

 

V Dolnej Tižine, dňa 25.11.2019 

 

 

        Ing. Ľubica Ďuricová  

        starostka obce 

 



Návrh Dodatku  č. 2/2019 k VZN č. 1/2012 vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolná Tižina dňa 

25.11.2019, zvesený 10.12.2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Tižina schválilo tento dodatok č. 2/2019 k VZN č.1/2012 

dňa ....................... uznesením č.................................. 

 

 

Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 1/2012 bol vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce 

Dolná Tižina dňa ................................   

 

Tento dodatok č. 2/2019 k VZN č.1/2012 nadobúda účinnosť dňa ....................................... 

 

 

 

 

Pripomienkové konanie 

 

Pripomienkovanie Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Dolná Tižina je možné 10 dní po vyvesení návrhu.  

Počas tejto lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku: 

- Písomne na adresu Obecného úradu Dolná Tižina, Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná 

Tižina, 

- Odovzdať v podateľni Obecného úradu Dolná Tižina, 

- E-mailom na adresu obec@obecdolnatizina.sk, 

- Ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade Dolná Tižina. 

Pripomienkou je možné v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, 

a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí 

byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä 

vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
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