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Obec Rudník na základe § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rudník č. 6/2021

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

ktorým sa novelizuje VZN č. 4/2020 zo dňa 16.12.2020

Obecné  zastupiteľstvo  v Rudníku schvaľuje  novelizáciu  VZN č.  4/2020 pod číslom VZN č.
6/2021 

Článok 1
Zmena článku

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rudník č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:

1. V tretej časti v článku 15 – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sa mení bod 5 a).

2. Nové znenie článku 15 bod 5 a) je nasledovné:

Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s § 78 ods. 1 a § 83 zákona
o miestnych daniach nasledovne:        
a) u fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je

na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť, ktorá nevyužíva množstvový zber,
v zmysle § 78 ods. 1 písm. b/ zákona:

0,0685 eura na osobu a kalendárny deň  (0,0685 € x 365 dní = 25,- EUR/rok/1 osoba)

Článok 2
Záverečné ustanovenia

1. Dňom účinnosti VZN č. 6/2021 sa novelizuje VZN č. 4/2020 zo dňa 16.12.2020.

V Rudníku dňa 08.12.2021

                                                                                                           Monika Malcová
                                                                                                             starostka obce
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