
 

 

 

Obec Diviacka Nová Ves 

Doplnok č. 4           

  k  VZN č. 2/2014 

 

 

 

Doplnok č. 4 

 

Všeobecne záväzného nariadenia  

č. 2/2014 

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

odpady v obci Diviacka Nová Ves 

 
 

 Obecné zastupiteľstvo obce Diviacka Nová Ves sa v súlade s ustanoveniami § 6 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. 

z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) uznieslo na  tomto  

 

Doplnku č. 4 

Všeobecne záväzného nariadenia č.  2 /2014 

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

Diviacka Nová Ves 
 

Článok I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v obci  Diviacka Nová Ves schválené 11. 12. 2014 uznesením č. 

29/2014 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 17 ods. 2. znie: 

 

„0,06831 eura za osobu a kalendárny deň“ (25,- eur/rok) 

 

 

Článok II. 
Účinnosť 

 

Tento Doplnok č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci  Diviacka Nová Ves nadobúda 

účinnosť  1. januára 2020. 

 

 

 

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

                                                                                                        Ivan Kohút 

                                       starostka obce  



 

 

 

NÁVRH  Doplnku č. 4 VZN č.  2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves 

Termín vyvesenia Termín zvesenia Forma zverejnenia 

13. 11. 2019 28. 11. 2019 
Úradná tabuľa 

webové sídlo obce 

 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Doplnku č. 4 k VZN č. 2/2014: 

 

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

 

 Doplnok č. 4 VZN č. 2/2014 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves 

Schválené/ 

Číslo uznesenia 
Vyhlásené Účinnosť Forma vyhlásenia 

28. 11. 2019, č.68/2019 12. 12. 2019 01. 01. 2020 
úradná tabuľa 

webové sídlo obce 
 

 


