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 OBEC LIPOVÉ

OBECNÝ ÚRAD V LIPOVOM, 946 14 ZEMIANSKA OLČA

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2021,

ktorým sa mení a upravuje VZN č. 1/2019 obce Lipové pri
uplatňovaní zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

582/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad v znení
neskorších predpisov, o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku
za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  na  území  obce  Lipové  schválené  uznesením
OZ v Lipovom  č.  35-05/2019  dňa  16.  12.  2019  a  novelizované  VZN  č.  1/2020,  schválené
uznesením OZ v Lipovom č. 70-09/2020 dňa  11.12.2020.

 

Schválené dňa:   ….... decembra 2021
 

Zverejnené dňa:  …... decembra 2021

    Dáša  K o v á c s o v á 

        starostka obce
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             Obec Lipové  v súlade  s ustanoveniami  §  6  ods.  1  zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 548/2011 Z.z. V znení neskorších
predpisov

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 2/2021

obce  Lipové,  ktorým sa  mení  a  upravuje  VZN č.  1/2019 obce  Lipové pri  uplatňovaní  zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny  odpad  a za  drobný  stavebný  odpad  v  znení  neskorších  predpisov,  o podmienkach
určovania  a  vyberania  miestnych  daní  a miestneho  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné
stavebné odpady na území obce Lipové schválené uznesením OZ v Lipovom č. 35-05/2019 dňa 16.
decembra 2019 nasledovne: 

1) V § 1 ods. 1/ sa slovné spojenie "rok 2021" nahrádza slovným spojením "rok 2022",

2) V § 1 ods. 2/  sa slovné spojenie "rok 2021" nahrádza slovným spojením "rok 2022",

3) V § 4 ods. 1/ písm. b) sa výška sadzby za trvalé trávnaté porasty mení zo sumy =1,36 % na  
sumu =0,42 %,

4) V § 4 ods. 1/ písm. f) sa výška sadzby za ostatné plochy mení zo sumy =1,00 % na sumu  

  =0,90 %,

5) V § 4 ods. 2 sa výška sadzby za mení zo sumy =4,50 % na sumu =2,10 %,

6) V § 5 ods. 1/ písm. a) sa výška sadzby za stavby na bývanie a drobné stavebné stavby, ktoré 
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu mení zo sumy =0,107 eur na sumu =0,137 eur.

7) Paragraf 22 dopĺňa o bod 6, ktorý znie: Úprava Všeobecne záväzného nariadenia obce č.
2/2021, ktorá bola vykonaná Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. ….-.../2021
dňa .... .... 2021,  je účinná dňom 01. januára 2022.

 
”  Na Všeobecne záväznom nariadení obce č. 2/2021, ktorým sa upravuje VZN č. 1/2019 v
znení neskorších noviel a úprav sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lipovom dňa …........... a
ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sú účinné dňom 01. januára 2022“

V Lipovom, dňa …........................................

        Dáša   K o v á c s o v á  

               starostka obce 
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Návrh  VZN obce Lipové  č.  2/2021,  ktorým sa mení  a  upravuje VZN obce  Lipové č.  1/2019  v znení
neskorších noviel a úprav bol na úradnej tabuli obce zverejnený dňa 21.10.2021.

Schválené znenie bolo na úradnej tabuli zverejnené dňa..........................
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