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Všeobecné záväzné nariadenie obce Malatíny 
Č. 3/2015 

 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/ 2014 o miestnych daniach 

a o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Malatíny. 

 

NÁVRH : 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 24.11.2015 
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie 24.11.2015 
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania 4.12.2015 
Pripomienky zasielať písomne na adresu : 

Obecný úrad 

032 015 Malatíny 9 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatíny č. 

3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné 

nariadenie č. 4/ 2014 o miestnych daniach a o 

 miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce 

Malatíny. 

bude ukončené dňa : 

14.12.2015 

 

 

NARIADENIE : 

 
Prijaté na rokovaní OZ obce dňa : 15.12.2015 
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 16.12..2015 
Zvesené dňa : 31.12.2015 
Nadobúda účinnosť dňom : 01.01.2016 

 

                                                                         

                                                                     Ing. Peter Pethö 

                                                                      starosta obce 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Malatínach na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom  č.  

582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   

drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov a podľa § 78 ods. 1 písm. c) zákona  

č.  582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    

a   drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov v  y  d  á  v  a   

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

 

Malatíny č. 3/2015., 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/ 2014 o miestnych daniach 

a o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Malatíny. 

 

 

Čl. I 

 

VZN č. 4/2014 o miestnom daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny sa mení a dopĺňa takto: 

 

V Tretej časti – §14 ods. 3  sa dopĺňa písm. b), ktoré znie : 

 

-  vo výške 0,065 € za 1 kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.  

 

Za drobný stavebný odpad obec vyberie poplatok v hotovosti priamo do pokladne 

obce bez vydania rozhodnutia. Poplatok sa platí za množstvo skutočne odobratého 

drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na určenom odbernom mieste v 

obci na základe potvrdenia – viď príloha č. 1 tohto nariadenia. 

 

 

 

 

Čl. II 

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Malatíny dňa 15.12.2015 . 

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2016. 

 

V Malatínach dňa 15.12.2015 

                                                                                            

                                                                                            Ing. Peter Pethö 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 1 VZN č. 3/2015 

 

Potvrdenie 

 o množstve odobratého drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín 

na určenom odbernom mieste v obci Malatíny 

(zo stavieb, pri ktorých postačuje nahlásenie na stavebnom úrade príslušnej obce a nevyžaduje 

sa stavebné povolenie alebo ohlásenie (§55 a §56 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) 

 

Meno a priezvisko, titul: .................................................................................................. 

 

Adresa trvalého pobytu:.................................................................................................... 

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

 

Dátum narodenia: ....................................... 

 

Brutto ( kg): ................................................. 

Tara (kg): ..................................................... 

Netto (kg): .................................................... 

 

V Malatínach dňa ................... 

 

 

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

podpis zodpovednej osoby 

poverenej odoberaním DSO 

 

 

 

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

podpis poplatník 

 

 

Dňa ..................... zaplatené v hotovosti ................ eur 

podpis pokladníka obce Malatíny. 
 

 

 

 

 

 

 


