
 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 15/2012 

 

Mesto Svidník, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 15/2012, ktorým sa mení  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 27. novembra 2012 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 27. novembra 2012 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 27. novembra 2012 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 11. decembra 2012 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 12. decembra 2012 

Pripomienky písomne: Mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky elektronicky: ba) prednosta@svidnik.sk 

Pripomienky faxom: 054 75 22394 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:  13. decembra 2012 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 14. decembra 2012 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1. januára 2013 

Zvesené z úradnej tabule dňa: 16. januára 2013 

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené: 273/2012 

 



Článok 1 

Pozmeňovacie ustanovenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1. V článku 6 ods. 1 pís. c)  sa  číslo  1,74  nahrádza číslom 1,70. 

 

2. Článok 31 ods. 1 znie:  

„Sadzba poplatku je 

a) pre poplatníka podľa Článku 30 ods. 1 písm. a) vo výške 19,00 EUR na osobu a rok, 

b) pre poplatníka podľa Článku 30 ods. 1 písm. b), c) za množstvový zber vo výške            

0,85 EUR/rok za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov 

(odvoz l x týždenne).“ 

 

 

Článok 2 

Účinnosť a platnosť 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 13. decembra 

2012 uznesením č. 273/2012. 

 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2013. 

 

 

 

 

 

 Ing. Ján Holodňák  v.r. 

                   primátor mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


