Obec Kotrčiná Lúčka v súlade s ustanovením § 6 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 vydáva tento

DODATOK Č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Kotrčiná Lúčka č. 3/2012
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY

Vyvesené v úradnej tabuli obce : 30.11.2021
Zvesené z úradnej tabule obce : 14.12.2021
Schválené uznesením OZ č. 158/B zo dňa 15.12.2021
Vyhlásené vyvesením v úradnej tabuli obce : 16.12.2021

Čl. I
1. Názov článku VI. POPLATOK, sa mení nasledovne: Čl. VI. MIESTNY POPLATOK
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD / ďalej len
POPLATOK /
2. V Čl. VI POPLATOK v § 31. s názvom „ Sadzba poplatku “, sa nahrádza:
- ods. 2 novým znením, ktoré znie nasledovne:
2. Základná sadzba paušálneho poplatku je :
a) 0,0553 EUR za osobu a kalendárny deň za komunálny odpad
b) 0,0722 EUR za kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
-- ods. 4 novým znením, ktoré znie nasledovne:
4. Správca dane určuje sadzbu poplatku pre množstvový zber za 1 liter odpadu
0,0173 EUR.

Čl. II.
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Kotrčiná Lúčka a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 / ďalej len VZN /
k tomuto VZN zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Návrh tohto Dodatku č.4 k VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce dňa 30.11.2021.
3. Obecné zastupiteľstvo obce Kotrčiná Lúčka schválilo tento Dodatok č. 4 k VZN
dňa 15.12.2021, uznesením č. 157/B.
4. Tento Dodatok č. 4 k VZN bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Kotrčiná Lúčka dňa 16.12.2021.
5. Tento Dodatok č. 4 k VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2022.

V Kotrčinej Lúčke, dňa 15.12.2021

.....................................
Jozef Žabka
starosta obce

