
 

 

Návrh Dodatku č. 1/2022 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu Obce  Brezolupy                       

č. 3 /2019 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona     č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  24.11.2022 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:  24.11.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:  24.11.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:  07.12.2022 

Pripomienky zasielať  

- Písomne na adresu: Obec Brezolupy,  Brezolupy 63, 957 01 Brezolupy  

- Ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Brezolupoch  

- Elektronicky na e-mailovú adresu: brezolupyocu@gmail.com 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   

 

 



Dodatok č. 1/2022 

k VZN obce Brezolupy č. 3/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady 

 

 

Obec Brezolupy v súlade s § 6, ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. e) a g) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a ustanovení § 78 ods. 1 a § 83 

ods. 1 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento Dodatok č. 1/2022 

k VZN č. 3/2019. 

§ 1 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Brezolupy č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto: 

V § 4 Sadzba poplatku sa mení ods. 1 a ods. 2 a nahrádza sa znením: 

1. U fyzických osôb sadzbu poplatku 0,0685 EUR za osobu a kalendárny deň (25,00 EUR ročne), 

2. U právnických osôb a podnikateľov sadzbu 0,03368 EUR za jeden liter komunálneho odpadu 
bez škodlivín za jeden vývoz. 

 

§ 2 

Týmto dodatkom sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Brezolupy č. 3/2019 o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady len 
v rozsahu uvedenom v tomto dodatku, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou.  

Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2019 zostávajú v platnosti. 

 

§ 3 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch sa na zasadnutí dňa ...................................... uznieslo na 
Dodatku č. 1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Brezolupy č. 3/2019 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

Dodatok č. 1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Brezolupy č. 3/2019 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený 
uznesením č. ................................... dňa .................................... a tento dodatok č. 1/2022 
k VZN č. 3/2019 nadobúda účinnosť od 01.01.2023. 


