
Dodatok č.1 

 
K VZN Obce Oravská Lesná č.5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku č.1 k  VZN č.5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady: 

- vyvesený na úradnej tabuli v obci Oravská Lesná dňa: 20. 11. 2019 

- zverejnený na internetovej adrese obce Oravská Lesná dňa: 20. 11. 2019 

Lehota na predloženie pripomienok  k návrhu dodatku č.1 k VZN č.5/2017 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do:  

30. 11.2019 

 

Doručené pripomienky: ........... 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku č.1 k VZN č.5/2017 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uskutočnené dňa: 

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

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku č.1 k VZN č.5/2017  o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady doručené poslancom 

dňa: ...................... 

 

Dodatok č.1 k VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady schválený Obecným zastupiteľstvom v Oravskej Lesnej 

dňa: ………………. 

 

Dodatok č.1 k VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady vyvesený na  úradnej tabuli obce Oravská Lesná dňa: 

………………. 

 

Dodatok č.1 k VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady zverejnený na elektronickej tabuli obce Oravská Lesná 

dňa: …………………... 
 

Dodatok č.1 k VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady zvesený z úradnej tabule obce Oravská Lesná dňa: 

.........................… 

 

 

 

 

 



 

 

Pôvodné znenie v  § 5 Sadzba poplatku sa ruší bod (a,b,c)  a nahrádzajú sa nasledujúcim 

znením: 

  § 5  

Sadzba poplatku 

 

a) 0,0438 EUR za osobu a kalendárny deň pri zmesovom komunálnom odpade pre 

rodinne domy, 

b) 0,0822 EUR za osobu a  kalendárny deň pri zmesovom komunálnom odpade pre 

chaty, chalupy pre individuálnu rekreáciu, 

c) 0,040 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, 

 

Ostatné ustanovenia Všeobecne Záväzného nariadenia Obce Oravská Lesná č. 5/2017 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení dodatku zostávajú nezmenené. 

 

 

V Oravskej Lesnej dňa 20. 11. 2019 

 

 

 

                                                                                       JUDr. Marek Majdiš PhD. 

                                                                                       starosta obce  


