
OBEC  LÚKA, 916 33 LÚKA 205 

NÁVRH 

Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 3/2015,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Lúka. 

Návrh VZN:  -   vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 26.11.2015 

-  zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 26.11.2015 
 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (včítane): 11.12.2015 

 

 

  Vladimír Vöröš 
                                                                                                                     starosta obce 

      

     Obecné zastupiteľstvo v Lúke na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov a podľa § 78 ods. 1 písm. c) 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  

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE 

                                                Lúka  č. 3/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Lúka.  

Čl. I 

     VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Lúka sa mení a dopĺňa takto: 

 



1. V III. časti Miestny poplatok § 15 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady sa dopĺňa bod 6 nasledovne:  
a) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,070 €  za jeden liter alebo dm3  

drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 
b) sadzba  poplatku  za  drobný   stavebný   odpad  je  0,035  €  za   kilogram   

drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín: 
- pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v rodinnom dome    
  alebo v bytovom dome;  
- pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľností v obci Lúka a nemá 
v obci trvalý alebo prechodný pobyt; 
- pre právnické osoby  a podnikajúce fyzické osoby produkujúce odpad. 
 
                                         
                                       Čl. II 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Lúka dňa .................... 
2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia. 
3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2016. 

 

 

V Lúke dňa 25.11.2015 

 

 

 

                                                                                                                Vladimír Vöröš 
                                                                                                                    starosta obce 
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