
O b e c   V i n i č k y 
Tokajská ulica 191/5, 076 31  Viničky 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NÁVRH 

Dodatok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Viničky 

č. 1/2019 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
 

Návrh Dodatku k VZN 

- Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 19.4.2022 

- Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 19.4.2022 

- Zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 19.4.2022 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Dodatku k VZN do 

(včítane): 
 

Doručené pripomienky (počet):  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku k VZN uskutočnené 

dňa: 
 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku k VZN doručené 

poslancom dňa: 
 

 

 

Dodatok k VZN schválené Obecným zastupiteľstvom dňa: 

pod č.: 
 

Dodatok k VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:  

Dodatok k VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  

Dodatok k VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce  od: 

          do: 
 

Dodatok k VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa:  

Dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 

 

 

 

Michal T a k á č  

   starosta obce 

 
  



NÁVRH 

 

Dodatok č. 4 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 .............. uznesením číslo ........... 

uznieslo, že: 

 

Článok 35 – Sadzba dane sa mení nasledovne: 

 

Článok 35 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva je 0,06 EUR za každý aj začatý m2 osobitne 

užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. 

 

 

Za článkom 36 sa pridáva článok 36a: 

 

Článok 36a 

Oslobodenie od dane 

 

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené: 

- kultúrne, spoločenské zábavné a športové podujatia usporiadané na verejnom priestranstve bez 

vstupného alebo podujatia, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné 

účely  

- užívanie verejného priestranstva na akcií alebo podujatí, ktorej organizátorom je obec Viničky 

- osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom propagácie aktivít podporujúcich ochranu 

životného prostredia, zachovania prírodných, kultúrnych a všeobecne spoločensky uznávaných 

morálnych hodnôt, podpory zdravia a zdravia a iných humanitných a verejnoprospešných cieľov 

a protidrogových kampaní 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

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

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

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom ..................... 

 

 

 

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

                 Michal Takáč 

starosta obce 

 


