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Dňom vyvesenia tohto návrhu všeobecného záväzného nariadenia začína  plynúť 

lehota 15 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatňovať 

pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do 

zápisnice na Obecnom úrade v Lipovej. Z predloženej pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju podal a o čo ide.  
 

NÁVRH 

 

Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 

                                                   

                                                                                                          V Lipovej dňa: 25.08.2020 

 

Obec Lipová podľa § 6 ods. 1, §4 ods. 3 písm. c) a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov a podľa 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“)  vydáva 

 

DODATOK č. 1 

 

k všeobecne záväznému nariadeniu obce Lipová č. 3/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Týmto dodatkom sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady mení nasledovne: 

 

V § 2 ods. 1 sa mení sadzba miestneho poplatku z 0,047€ na 0,06028 € za osobu a kalendárny 

deň. 

 

Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady zostávajú nezmenené. 

 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady drobné stavebné odpady bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na 

internetovej stránke obce Lipová na pripomienkovanie občanom dňa: 25.08.2020 a zvesený 

dňa: ......................... 

 

Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo obecné zastupiteľstvo v Lipovej na 

svojom zasadnutí dňa: .............................. uznesením č. ............................. . 

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na 

internetovej stránke obce Lipová dňa: ......................... 

 

Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť 01.01.2021. 

 

 

 

 

V Lipovej, dňa ................................................                                        Mgr. Tatiana Ölvecká 

                                                                                                                       starostka obce 


