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NÁVRH 

 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

 

obce Bacúch   
 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods.4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov  
 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 25.10.2019 

Vyvesený na webovom sídle obce dňa : 25.10.2019 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie : 28.10.2019 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania : 08.11.2019 

Pripomienky zaslať : 

-písomne na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

- elektronicky na adresu : obecnyurad@bacuch.sk 

Vyhodnotenie pripomienok: 11.11.2019 

 

 

Schválené VZN : 

Na zasadnutí OZ dňa :  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli :  

VZN nadobúda účinnosť dňom :  
 

 

 

 

 

         Ing. Michal Chovanec 

             starosta obce 

 

 

 



 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE BACÚCH 

č. ... 
 

    ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 4/2015 

z 16.12.2015 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

          Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle 

ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších  predpisov  a v zmysle  ustanovenia § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo 

na tomto:  

všeobecne záväznom nariadení  
 

    ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 4/2015 

z 16.12.2015 o   miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady: 

 

1.   V § 22 odsek 1 písm. b) znie: 

„b) pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,0411 €  za osobu a kalendárny 

deň.“ 

 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. /...  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné 

nariadenie č. 4/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na svojom zasadnutí 

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

 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  dňom  1.1.2020.  

 

 

V Bacúchu, dňa.........................         

 

      

 

 

 

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

                                                                                         Ing. Michal Chovanec 

                                                                                     starosta obce 


