
OBEC OSRBLIE, STREDNÁ 230,  976 45 OSRBLIE 

 

Obecné zastupiteľstvo v Osrblí podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) v súlade s § 6 ods.1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a  

 

 

Dodatok č. 1/2022 

 
k Všeobecné záväznému nariadeniu Obce Osrblie č. 1/2017 

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

odpady. 

 

 

 

Návrh Dodatku č. 1/2022 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Osrblie č. 1/2017 na 

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

predpisov: 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                      02.12.2022 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa:                                 02.12.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                 02.12.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:              13.12.2022 

Pripomienky zasielať 

- Písomne na adresu               Obec Osrblie, Stredná 230, 976 45 Osrblie  

- Elektronicky na adresu:       obec@osrblie.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  14.12.2022,  počet pripomienok 0                                                  

 

 

 

Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválený: 

 

na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa:                       15.12.2022,  uznesením č. 79/2022 

Vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:           15.12.2022 

Zverejnený na centrálnej úradnej tabuli obce dňa:           15.12.2022 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa:                          15.12.2022 

 

Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  nadobúda účinnosť dňom:  01.01.2023 
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Obec Osrblie v súlade s ustanovením § 6 ods.1 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 

 

v y d á v a 

 

 

Dodatok č. 1/2022 

k Všeobecne záväznému nariadeniu 

Obce Osrblie 

č. 1/2017                                                              
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Osrblie č. 1/2017 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Osrblie podľa ust.  § 6 ods. 1, 2 v spojení s ust. § 4 ods. 5 písm. a) 

bod 2, 6  a  § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Článok I. 

PREDMET 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Osrblie č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Osrblie v znení 

neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto: 

1. V druhej časti §5 ods. 2 písm. d) sa v celom rozsahu ruší a nahrádza novým textom, 

ktorý znie:  

 

(2) písm. d) : „lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a 

ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 2,5 % zo základu dane 

 

2. Zároveň sa ruší celá ôsma časť o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady (§22, §23, §24, §25 a § 27). 

 

 

 



Článok II 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Ostatné ustanovenia tohto nariadenia, ktoré nie sú menené a dopĺňané touto novelizáciou, 

ostávajú v platnosti v znení predchádzajúcich zmien a doplnkov. 

2. Pokiaľ v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných všeobecne záväzných 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky nie je ustanovené inak, platia 

ustanovenia v tomto VZN. 

3.  Na uplatnenie pripomienok k návrhu Dodatku č.1/2022 k VZN Obce Osrblie č. 1/201  

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

     bol tento vyvesený na úradnej tabuli obce, webovom sídle, na CÚET obce Osrblie dňa  

     2.12.2022 a zvesený dňa 14.12.2022. 

4.  Návrh Dodatku č.1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Osrblie č. 1/2017  

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

     bol schválený Obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 15.12.2022,  uznesením č.  

     79/2022  a  nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. 

 

 

 

V Osrblí dňa 30.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    Bc. Peter Siman  

       starosta obce 


