
O B E C  V E ĽO P O LI E  

 

DODATOK č.2 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA  OBCE  VEĽOPOLIE č.2/2019 o miestnych 

daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 9.12.2022.  

Účinnosť nadobúda od 01.01.2023 

 

Obec  Veľopolie  v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami 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 

 

Dodatok č.2 

 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  

OBCE VEĽOPOLIE č. 2/2019 

o miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

                            

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľopolie č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území  obce Veľopolie, 

schválené Uznesením č.11/2022 Obecného zastupiteľstva obce Veľopolie zo dňa 9.12.2022, sa týmto 

dodatkom mení  nasledovne: 

 

Poplatok za zmesový komunálny odpad a poplatok za drobný stavebný odpad  

 

5) Sadzba poplatku je: 

a) pre fyzické osoby 0,0301 € na osobu a kalendárny deň, t. j. 11,00 € /osobu /rok 

b) pre fyzické osoby- podnikateľ  a právnické osoby 0,109 na osobu a kalendárny deň, t. j. 40,00 € /rok 

 

Ruší sa : 

a) pre fyzické osoby 0,0246 € na osobu a kalendárny deň, t. j. 9,00 € /osobu /rok 

b) pre fyzické osoby- podnikateľ  a právnické osoby 0,0822 na osobu a kalendárny deň, t. j. 30,00 € /rok 

 

 

Článok 2 

 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľopolie č.2/2019 o dani z nehnuteľností, 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území  obce 

Veľopolie, schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Veľopolie zo dňa 13.12.2019 ostávajú 

nezmenené. 

 

Článok 3 

 

1) Na uplatnenie pripomienok k návrhu Dodatku č.2 Všeobecne záväzného nariadenia Obce 

Veľopolie č. 2/2019 o miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Veľopolie bol návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle 

obce dňa 22.11.2022 a zvesený dňa 8.12.2022. 



2) Dodatok č.2 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľopolie č. 2/2019 o miestnych daniach, 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území  obce Veľopolie bol schválený 

Uznesením č.11/2022 Obecného zastupiteľstva obce Veľopolie  dňa 9.12.2022. 

3) Schválený Dodatok č.2 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľopolie č. 2/2019 o  miestnych 

daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území  obce Veľopolie bol 

vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.12.2022 a nadobúda účinnosť 01.01.2023.     

 

 

Vo Veľopolí, dňa 12.12.2022 

 

 

                                             

                                                                                                Ing.Valéria Klapáčová                                                                                                                                                                                             

                                                                                             starostka obce 

 


