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Dodatok č. 1 

k všeobecne záväznému nariadeniu obce Nižný Lánec č. 1/2020 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady pre územie obce Nižný Lánec 

 

 

 

 

Návrh Dodatku č.1 k VZN č.1/2020 vyvesený dňa: 28.11.2022 

Zvesené dňa: 

Schválené uznesením č. ............... dňa: 

Zverejnené dňa: 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 

 

 



Obec Nižný Lánec  v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písmena c/ , § 6 ods.1 

zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a 

s použitím príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

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

vydáva pre územie obce Nižný Lánec Dodatok č. 1  (ďalej len dodatok) k všeobecne 

záväznému nariadeniu č.1/2020  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Nižný Lánec (ďalej len „VZN“) 

 

Článok 1 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Nižný Lánec v znení Dodatku 

č.  1 sa mení nasledovne: 

1. Sadzba dane za psa v zmysle zákona je 8,00 €/rok za jedného psa staršieho ako 6 

mesiacov chovaného fyzickou osobou alebo právnickou osobou.   

2. 5,00 €/ m2/deň ambulantný predaj poľnohospodárskych produktov, kvetov, potravín, 

textilu, obuvi, živej hydiny a pod. (za parkovacie a predajné miesto) 

3. Sadzba poplatku je 0,049315/deň pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Nižný Lánec 

trvalý alebo prechodný pobyt, t.j pri frekvecii vývozu 2x mesačne    

                          18,00 eur/osoba/rok 

4. Sadzba poplatku je 0,049315/deň pre fyzickú osobu ktorá nemá v obci trvalý  a je na 

území obce oprávnená užívať alebo užíva rod.dom,  byt, nebytový priestor, pozemnú 

stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný 

sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území 

obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností 

ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“)  -  nepravidelný vývoz                                                    

        18,00 eur/rok 

 

 

Článok 2 

1. Návrh Dodatku č. 1  k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 bol zverejnený dňa 

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

2. Dodatok č. 1  k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie 

obce Nižný Lánec bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nižný 

Lánec dňa ..............., uznesením č. ...................... . 

3. Dodatok č.  1  k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce 

Nižný Lánec nadobúda účinnosť dňa .................... 

 

 

Július Kovács 

Starosta obce 



 


