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Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Viničky 

č. 1/2019 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
 

Návrh VZN 

- Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 24.11.2021 

- Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 24.11.2021 

- Zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 24.11.2021 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 8.12.2021 

Doručené pripomienky (počet): 0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 13.12.2021 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 13.12.2021 

 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom dňa: 

pod č.: 

13.12.2021 

5/26/2021 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.12.2021 

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce   od: 

          do: 

14.12.2021 

28.12.2021 

VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa: 14.12.2021 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2022 

 

 

 

 

Michal T a k á č  

   starosta obce 

 



Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Viničky 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady č. 1/2019 
 

vydaný v súlade s ustanoveniami zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods. 1 a 

§ 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Viničkách na svojom zasadnutí dňa 13.12.2021 uznesením číslo 

5/26/2021 uznieslo, že: 

 

Článok 5, ods. 1, písm. c) sa mení nasledovne: 

 

Článok 5 

Sadzba dane 
 

1. Správca dane na území celej obce Viničky určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý 

aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške: 

 

c)  0,500 EUR stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na    

   individuálnu rekreáciu 

 

Článok 39, ods. 2 - Sadzba poplatkov pre množstvový zber uvedené v čl. 38 ods. 1. písm. b) a c) sa 

mení nasledovne: 

Periodicita 

vývozu 

Objem nádoby 

v litroch 

Frekvencia 

odvozov za rok 

Sadzba za 1 liter 

komunálneho 

odpadu 

Ročný poplatok 

v EUR za 1 kuka 

nádobu  

dvojtýždňový  

interval 
110 28 0,0130 EUR 

(1,43 EUR / 110 l) 
40,04 EUR 

dvojtýždňový  

interval 
240 28 0,0119 EUR 

(2,86 EUR / 240 l) 
79,97 EUR 

dvojtýždňový 

interval 
1100 28 0,0065 EUR 

(7,15 EUR / 1100 l) 
200,20 EUR 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Viničky sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo vo Viničkách na svojom zasadnutí dňa 13.12.2021 prijatím uznesenia č. 

5/26/2021. 

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022. 

3. Dňom účinnosti tohto dodatku č. 2 k VZN č. 1/2019 sa mení článok 5, ods. 1, písm. c) a sadzba 

poplatkov pre množstvový zber v článku 39, ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Viničky č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

 

                                                                                            ....................................................... 

                 Michal Takáč 

starosta obce 


