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Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Nemešany vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli 

v obci Nemešany a na internetovej stránke obce Nemešany www.obecnemesany.sk dňa: 11.11.2021  

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Nemešany zvesený z úradnej tabule v obci Nemešany dňa: 

26.11.2021  

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Nemešany schválený uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Nemešanoch č. 40/2021 dňa: 26.11.2021  

Schválený Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nemešany zverejnený  na úradnej tabuli v obci 

Nemešany a na internetovej stránke obce Nemešany www.obecnemesany.sk dňa: 29.11.2021  

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Nemešany nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2022  

http://www.obecnemesany.sk/
http://www.obecnemesany.sk/


Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 81 zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a pre územie 

obce Nemešany tento  

DODATOK č. 1 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 2/2019 O MIESTNYCH DANIACH               

A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE NEMEŠANY 

 

na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany v súlade s § 11 ods. 4 písm. d) a e) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na zákon č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.  

Článok I. 

Predmet Dodatku 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nemešany sa mení a dopĺňa nasledovne:  

1. Znenie § 9 ods. (6) Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 sa mení na nasledovne:  

Sadzba poplatku je 0,0548 EUR za osobu a kalendárny deň (20 EUR ročne). 

 

Článok II.  

1.   Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemešany č. 2/2019 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Nemešany ostávajú  v platnosti v pôvodnom znení.  

Článok III. 

Záverečné ustanovenie 

1. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nemešany bol zverejnený  

na pripomienkovanie dňa 11.11.2021.  

2. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o miestnych daniach  a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nemešany bol schválený     

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nemešany dňa 26.11.2021, uznesením č. 40/2021.  

3. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nemešany nadobúda 

účinnosť dňa 01.01.2022.  

V Nemešanoch, dňa 26.11.2021 

                    Mária Gallovičová 

                starostka obce Nemešany  


