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 VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE SLANSKÁ HUTA 

č. 4 / 2016, 

 

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

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

Slanská Huta v náväznosti na Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 / 2014 o miestnych daniach 

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

  

 

 

Navrhovateľ: Daniel Stančik 

  

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 02.11.2016 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 

(minimálne 15 dní pred prerokovaním): 

 

02.11.2016 

 

Termín uzávierky na predkladanie pripomienok 

(10 dní po vyvesení): 

 

13.11.2016 

 

Termín pre vyhodnotenie pripomienok 

(10 dní po vyvesení): 

 

13.11.2016 

 

Termín pre predloženie pripomienok poslancom 

(najneskôr 3 dni pred rokovaním): 

 

08.12.2016 

 

  

Zasielanie pripomienok: 
 

- pripomienky písomne: Obecný úrad Slanská Huta, Slanská Huta 68, 

044 17 Slanec 

  

- pripomienky elektronicky: sekretariat@slanskahuta.sk 

 

Schválené na rokovaní obecného 

zastupiteľstva dňa: 

 

14.12.2016 

 

Číslo uznesenia: B/15/2016 

  

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskej Hute 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 SLANSKÁ HUTA 

č. 4 / 2016, 

 

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

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

Slanská Huta v náväznosti na Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 / 2014 o miestnych daniach 

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

 

 

 

Čl. I 

VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Slanská Huta sa mení takto: 

 

1.   V článku I, bod 1, prvá odrážka: 

      - text sa mení na: vo výške 0,0383 eur za osobu a kalendárny deň. 

       

 

 

Čl. II 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Slanská Huta dňa 14.12.2016 

    Uznesením č. B/15/2016. 

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

V Slanskej Hute, dňa 02.11.2016                                                        Daniel Stančik 

                                                                                                               starosta obce 


