
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení a zák. č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach   a   miestnom   

poplatku   za   komunálne   odpady    a drobné   stavebné odpady  v platnom znení 

(ďalej len zákon) vydáva   pre   územie obce Dubová  tento 

Dodatok č. 3 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 35 

o miestnych  daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na   území   obce  Dubová 

I. 

§ 13 Spoločné ustanovenia sa aktualizujú a menia a budú znieť takto: 

Spoločné ustanovenia 

1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Dubová prostredníctvom 

starostu obce a poverených zamestnancov obce Dubová. 

2. Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný 

kontrolór obce  Dubová. 

3. Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  odkazuje sa 

na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

4. Dane sa vyrubujú rozhodnutím, aj v prípade poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady s odvolaním sa na §68, ods. 8, písm. a) daňového poriadku. 

5. Platenie dane a miestneho poplatku za odpad, ak v tomto VZN nie je uvedené inak: 

- splatnosť do 15 dní od vyrubenia výmeru 

- spôsob platby : 

a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová 

b) prevodným príkazom na účet Obecného úradu Dubová číslo 6620-112/0200 vedený vo 

VÚB, a. s.,  expozitúra Modra,  IBAN: SK64 0200 0000 0000 066 0112, variabilný symbol : 

číslo platobného výmeru/rok 

c) poštovou poukážkou na adresu : Obecný úrad Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová, 

variabilný symbol : číslo platobného výmeru/rok 

d) bezhotovostne v kancelárii prvého kontaktu Obecného úradu Dubová, Hlavná 39, 900 90 

Dubová 

 

 

II. 

Záverečné  ustanovenia 

1. Návrh dodatku č. 3 VZN č. 35 bol zverejnený 12.11.2021  

2. Na  tomto dodatku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Dubová    na svojom rokovaní dňa 

14.12.2021 

3. Tento dodatok  nadobúda právoplatnosť po vyhlásení zverejnením na 15 dní a účinnosť dňa 

1.januára 2022. 

4. Dňom  účinnosti tohto  dodatku sa mení  Všeobecne  záväzné nariadenie obce  Dubová  č. 

35 zo dňa 15.12.2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 



a drobné stavebné odpady na území obce Dubová v znení Dodatkov č. 1 a 2. 

5. Obecný úrad do 10 dní od nadobudnutia právoplatnosti a účinnosti tohto dodatku zverejní 

rekonštruované znenie VZN č. 35. 

 

návrh zverejnený:       12.11.2021 

po schválení vyhlásené zverejnením:  15.12.2021 

zvesené po vyhlásení z úradnej tabule obce:         

 

 

       

                       ….................................. 

Podpísal dňa : 15.12.2021                          starosta obce 

               Ľudovít Ružička 


