
O B E C    D U L O V 

 

Dodatok č. 1  

k  Všeobecne  záväznému nariadeniu 

     č. 1/2012 

o miestnych  daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na   území   obce   D U L O V 

 

 
                   
Návrh tohto dodatku k VZN : 

A./  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :                23. novembra  2015 

  B./  zverejnený na internetovej adrese obce dňa :  23. novembra  2015 

 

Začiatok lehoty na pripomienkovanie :                 23. novembra 2015 

Ukončenie lehoty na pripomienkovanie:        4. decembra  2015 

Pripomienky zasielať:  

- písomne  na adresu: Obec Dulov, obecný úrad, 018 52  Dulov  168 

- elektronicky na adresu: obecdulov@stonline.sk 

  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku č. 1:    ....................... 

             

Schválené Uznesením č.        ....................... 

      

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli  obce dňa:    ....................... 

   

Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňom:    ....................... 

  

                     v.r. 
   Ing. Jozef Šamaj 

                 starosta obce 
 



 
Obec  DULOV na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a zák. č.  582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   
za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov 
 

vydáva  tento 
 
 
 

Dodatok č. 1   

k Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 1/2012 

o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na  území  obce   D U L O V 

 

 

 

I. 

 
Tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o miestnych  daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území  obce  Dulov 
(ďalej len „VZN“) mení a dopĺňa VZN: 

 
V § 3 – Daň s pozemkov, ods. (6) sa pôvodný text nahrádza textom (ustanovenie § 8 ods. 4 
zákona o miestnych daniach) v nasledovnom  znení: 
 

(6) Správca dane určuje v obci Dulov osobitnú ročnú sadzbu dane z pozemkov pre 
jednotlivé skupiny  pozemkov podľa (§ 6 ods. 1, zákona),  na ktoré bolo vydané 
povolenie dobývania  ložiska nevyhradeného nerastu, alebo na ktorých sa nachádza 
zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica alebo 
predajný stánok  nasledovne:                                        

      1,55% zo základu dane.      
            
 
V § 14  Miestny poplatok  za komunálny odpad  a drobný stavebný v ods. (5) sa dopĺňa 
ustanovenie (v zmysle Čl. V zákona 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ods. 3, ktorým sa mení a dopĺňa § 78 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach   a  
 miestnom   poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení 
neskorších predpisov) v nasledovnom znení:  
 

(5.4) 0,075 € za 1 kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín 
 
                              
V § 14  Miestny poplatok  za komunálny odpad  a drobný stavebný, ods. (9) sa pôvodný 
text nahrádza textom v nasledovnom znení: 
                  

(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia, okrem poplatku určeného v ustanovení (5.4). 



 
                  
V § 14  Miestny poplatok  za komunálny odpad a drobný stavebný, ods. (11) sa dopĺňa 
písm. d/ v nasledovnom znení:  
                            

d/ pri drobnom stavebnom odpade bez obsahu škodlivín je poplatok splatný bez  
vyrubenia do výšky 300 € v hotovosti do pokladne obecného úradu a to pri odovzdaní 
drobného stavebného odpadu. 

 

 

II. 
 

(1) Ostatné ustanovenia VZN obce Dulov č. 1/2012 nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 
zostávajú v platnosti. 

(2) Na tomto dodatku č. 1 k VZN obce Dulov č. 1/2012 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 
v Dulove. 

(3) Dodatok č. 1 k VZN obce Dulov č. 1/2012 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


