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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 : 27.11.2020 

Vyvesený na webovom sídle obce dňa : 27.11.2020 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie : 27.11.2020 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania : 07.12.2020 

Pripomienky zaslať : 

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

- elektronicky na adresu : obecnyurad@bacuch.sk 

Vyhodnotenie pripomienok: 08.12.2020 

 

 

Schválené VZN : 

Na zasadnutí OZ dňa :  
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         Ing. Michal Chovanec 

             starosta obce 

 

 

 



 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE BACÚCH 

č. .../2020 
 

    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 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 

 

          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 a ods. 2 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 0,0466 €  za osobu a kalendárny 

deň.“ 

2.  V § 24 odsek 2 znie: 

„ 2) Poplatník uplatní nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 24 

tohto nariadenia po predložení dokladov uvedených v § 26 ods. 1 tohto nariadenia 

písomne u správcu dane najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak 

nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti zaniká.“ 

3. V § 25 sa vypúšťa odsek 2. 

4. V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktorý znie: 

„ i) doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, len ak 

žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide 

o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, 

na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne 

poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia 

žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta 

prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup.“  

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. .../2020 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné 

záväzné nariadenie č. 4/2015 v znení jeho neskorších zmien schválilo obecné 

zastupiteľstvo obce Bacúch na svojom zasadnutí dňa 26.11.2020 uznesením č. ... . 

6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  dňom  1.1.2021.  

 

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

  

 

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

                                                                                         Ing. Michal Chovanec 

                                                                                     starosta obce 


