
OBEC    PREDAJNÁ 
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                            tel. 048/6192119, fax: 048/6192 345 
 
   

V súlade s § 4 ods. 3 písm. h) § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z . z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov vydáva 

 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Predajná  

č. 8/2018  
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015  
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
 

 Doplnok č. 2 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „VZN“) na pripomienkovanie podľa 
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

 
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  23.11.2018 
Dátum začatia lehoty na pripomienkovanie dňa:  24.11.2018 
Pripomienky zasielať písomne na adresu: 
Obec Predajná 
Nám. J. Pejku 67 
976 63 Predajná 

 

Vyhodnotenie pripomienok návrhu VZN dňa: 7.12.2018 
 
 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
 

Prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Predajnej dňa:  

10.12.2018 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2018 
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2019 
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Všeobecne záväzné nariadenie  
obce Predajná č.8/2018 

 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015  
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady (Doplnok č. 2) 
 

 
     Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 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 ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 
ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 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 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Predajná č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto: 
 
§ 22 ods. 1 písm. b) znie: 
 

1) Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na obdobie jedného kalendárneho roka: 

a) pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,0658 € za osobu a kalendárny deň. 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
na svojom zasadnutí dňa 10.12.2018 uznesením č. 291/2018. 

 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára 2019.  
 
 
V Predajnej 22.11.2018    
 
                                        
                                                                                                              .........................  
              Ing. Tatiana Čontofalská 
                                                                                                                 starostka obce 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 23.11.2018 
Zvesené z úradnej tabule dňa  


