
N Á V R H 

Dodatku č. 1 

Všeobecne  záväzného nariadenia  

č. 2/2019 o miestnych daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  

a drobné  stavebné  odpady 

 

Návrh  tohto VZN zverejnený  na  pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 
4 zákona  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov 
na  úradnej tabuli  obce  
na internetovej stránke  obce   

 
 
 

dňa 3.12.2020 
dňa 3.12.2020 

 
koniec  lehoty  na  pripomienkovanie 
 

 
dňa 17.12.2020 

 

Pripomienky  zasielať  
písomne na adresu: Obecný úrad , Turčiansky Ďur č. 6, 03843 

elektronicky  na  adresu: obecturcianskydur@centrum.sk 
 

 

 
Vyhodnotenie  pripomienok  k návrhu  VZN  uskutočnené 
  

 
dňa.................. 

 

 

 

 
Obecné zastupiteľstvo sa na dodatku tohto VZN uznieslo 

 
Dňa 18.12.2020 
 

Dodatok VZN vyhlásený vyvesením  na  úradnej tabuli  obce 
 na internetovej  stránke  obce  

dňa ................. 
dňa ................. 

 
účinné dňom 

 
dňa 01.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 



Obec   Turčiansky Ďur, Obecné zastupiteľstvo v Turčianskom Ďure v zmysle § 4 ods. 3 písm. c),   

§ 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení 

neskorších  zmien  a doplnkov  a v súlade  s príslušnými  ustanoveniami  zákona  č.  582/2004 

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

odpady  vydáva  pre  katastrálne  územie Obce  Turčiansky Ďur 

 

Dodatok    č. 1 

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

a drobné  stavebné  odpady 

 

VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Turčiansky Ďur v tretej časti sa ruší a nahrádza nasledovným znením: 

 

 

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad 

 

Správca dane stanovuje  sadzbu poplatku  za  drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín vo výške 

0,050 € za kilogram.   

a) Poplatková povinnosť za drobný stavebný odpad vzniká produkciou drobného stavebného 

odpadu a platí sa za skutočne odovzdané množstvo. 

b) Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu sa nevyrubuje rozhodnutím a je 

splatný ihneď po odovzdaní na zbernom dvore spoločnosti Brantner Fatra, s. r. o., Robotnícka  

č. 20, Martin. 

c) Poplatok zaplatí poplatník v hotovosti do pokladne obce na základe vážneho lístku a sadzby 

poplatku za drobný stavebný odpad. 

 

Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené. 

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

odpady  a drobné  stavebné odpady na území  Obce Turčiansky Ďur  bol schválený uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Turčianskom Ďure  č. ../2020.12  zo dňa 18. decembra 2020. 

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

odpady  a drobné  stavebné odpady na území  Obce Turčiansky Ďur  nadobúda  účinnosť dňom 

1. januára 2021. 

 

                Ing. Viera Hanesová  

                   starostka obce  


