
O B E C  FALKUŠOVCE
______________________________________________________________

Dodatok  č. 1/2021 

Všeobecne  záväzné   nariadenie 
 

č. 02/2020

o  mies tnych  daniach  a  o  mies tnom popla tku  za  komunálne  odpady

a  drobné  s tavebné  odpady  

na  území  obce  Falkušovce

Návrh dodatku k VZN vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :  18.10.2021

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku k VZN uskutočnené dňa 19.11.2021

Dodatok k VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Falkušovciach dňa 19.11.2021 pod 
č. : 62/2021

Dodatok k VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Falkušovce dňa : 22.11.2021

Dodatok č. 1/2021 k VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2022

úradná pečiatka 
s erbom obce 

        za obec : 



Obecné zastupiteľstvo obce Falkušovce na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  č.  582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a

 miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov

a na základe zákona č. 268/2014   v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce Falkušovce tento 

DODATOK č.: 1/2021
k

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉMU    NARIADENIU

č. 02/ 2020

o  mies tnych   daniach a  o  mies tnom popla tku  za  komunálne  odpady

a  drobné  s tavebné  odpady  na  území  obce  Falkušovce

ČASŤ TRETIA

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

§ 9
(6) Sadzbu poplatku za komunálny odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona

o miestnych daniach, nasledovne vo výške  10,00 €  za osobu a kalendárny rok. Poplatok za vytriedený
drobný stavebný odpad vo výške 0,10 € / 1 kg.

V poplatku je zarátaný poplatok za vývoz komunálného odpadu a uloženie komunálneho odpadu na
skládke. Za vyššie uvedený poplatok obec vydá poplatníkovi žetóny na každý vývoz v danom  roku a
plastové vrecia na vytriedený odpad.

Základný poplatok 10,00 € sa vzťahuje aj na právnické a fyzické osoby, ktoré na území obce majú
výrobné prevádzky alebo vykonávajú podnikateľskú činnosť. Ak tieto osoby zamestnávajú viacerých
zamestnancov, vyššie uvedený poplatok sa vzťahuje na každého zamestnanca. 

Vo Falkušovciach dňa 11.10.2021

............................................
starosta obce

Vyvesené: 22.11.2021 Zvesené:.......................................


