Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Slavkov č. 2
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Schválené: 25.11.2008
Účinnosť: 1.1.2009
Obec Veľký Slavkov 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 stavené odpady
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Slavkov (ďalej len VZN) o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov podľa § 11 ods. 4 písm. d) a písm. e) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990
Zb.) rozhodlo v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon č. 582/2004 Z.z.) o zavedení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Veľký Slavkov.

§2
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje konkrétne podmienky ukladania miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Slavkov.
1. Obec Veľký Slavkov, ako správca dane v zmysle § 1a písm. b) zákona č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmene v sústave finančných orgánov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 511/1992 Zb.), vyberá miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok).
2. Toto nariadenie určuje sadzbu poplatku, podmienky vyberania poplatku, spôsob
preukazovania vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti
oznamovacej povinnosti, prípadne oslobodenia, zníženia poplatku a podmienky na
uplatnenie oslobodenia a zníženia poplatku, spôsob vyberania poplatku, dĺžku obdobia
na ktoré poplatok určuje, splatnosť poplatku, lehoty a spôsob odvodu poplatku, ako aj
ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.
3. Správu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva
Obec Veľký Slavkov prostredníctvom príslušného oddelenia Obecného úradu vo
Veľkom Slavkove (ďalej len správca dane).

§3
Poplatník poplatku
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník, ktorým je:
a. fyzická osoba, ktorá má v obci:
 trvalý pobyt alebo
 prechodný pobyt alebo
 ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na
iný účel ako na podnikanie,
b. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie,
c. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania.
2. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka
môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
3. Osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, je povinná oznámiť správcovi dane
skutočnosti vyplývajúce z § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z.z., v rámci ohlasovacej
povinnosti (§ 6 ods. 1 tohto nariadenia), do 30 dní odkedy tieto zmeny nastali.
4. Zmena osoby, ktorá plní povinnosti poplatníka za ostatných členov spoločnej
domácnosti, je spojená s novou oznamovacou povinnosťou (§ 6 ods.1 tohto
nariadenia). Túto zmenu správca dane zohľadní v nasledujúcom spoplatňovanom
období s výnimkou úmrtia osoby.
§4
Sadzba poplatku
1. Obec Veľký Slavkov stanovuje poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má na území mesta oprávnenie užívať alebo
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie, pre právnické osoby, ktoré sú
oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie a pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania..
2. Obec Veľký Slavkov stanovuje poplatok za množstvový zber
3. Správca dane stanovuje sadzby poplatkov pre množstvový zber pre osoby uvedené
v ods. 1 nasledovne:
a. za 1 dospelú osobu od 18 rokov veku na kalendárny rok pri zbere do nádob
KUKA o objeme 110 litrov – 14 €
b. za dieťa do 18 rokov veku a študentov do 26 rokov veku študujúcich formou
denného štúdia na kalendárny rok pri zbere do nádob KUKA o objeme 110
litrov – 7 €
c. za právnickú osobu na kalendárny rok pri zbere do nádob BOBR
o objeme 1100 litrov – 240 €
d. za právnickú osobu na kalendárny rok pri zbere do nádob KUKA
o objeme 110 litrov – 57 €
e. poplatok za žetón na jednorazový vývoz komunálneho odpadu v objeme do
110 litrov – 1,50 €
f. poplatok za žetón na jednorazový vývoz komunálneho odpadu v objeme do
1100 litrov – 23 €

§5
Určenie poplatku
1. Správca dane určuje poplatok na príslušný kalendárny rok. Kalendárny rok je
spoplatňovacím obdobím.
2. Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, poplatok sa
určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti.
3. Poplatok za odberné miesto sa nevyrubí právnickej osobe alebo podnikateľovi, ktorý
má uzavretú nájomnú zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti alebo dohodu o používaní
zbernej nádoby prenajímateľa (ďalej len dohoda), v spoplatňovanom období.
Podmienkou na nevyrubenie poplatku je predloženie kópie dohody nájomcom podľa §
6 ods. 7 až 9 tohto nariadenia v lehote uvedenej v § 6 ods. 1 tohto nariadenia. Majiteľ
zbernej nádoby musí byť uvedený v zozname právnických osôb a podnikateľov, ktorý
predkladá prenajímateľ správcovi dane v zmysle § 6 ods. 5 tohto nariadenia.
§6
Ohlasovacia povinnosť
1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho
odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona č. 582/2004 Z.z.,
a to do jedného mesiaca:
a. od vzniku povinnosti platiť poplatok,
b. odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti,
c. od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok; v
prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov vyplniť tlačivo ohlásenie k
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
ohlásenie).
2. Poplatník (fyzická osoba) podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. je
povinný v ohlásení uviesť:
o

svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje), vzťah k nehnuteľnosti a
údaje o nehnuteľnosti.
2. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej
domácnosti (platiteľ) je povinný okrem údajov uvedených § 6 ods. 2 uviesť údaje za
každého poplatníka, za ktorého plní poplatkovú povinnosť a ktorý má v nehnuteľnosti
trvalý alebo prechodný pobyt alebo užíva alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť
platiteľa:
o meno, priezvisko, titul, dátum narodenia (ak poplatník nemá na území mesta
trvalý pobyt, tak je potrebné uviesť rodné číslo), adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje), v prípade zástupcu,
údaje o zástupcovi na doručovanie písomností.
3. Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej
povinnosti v priebehu spoplatňovacieho obdobia, je povinný uviesť počet
kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých mal alebo bude mať
v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých poplatník nehnuteľnosť v
meste užíval alebo bude užívať alebo je oprávnený užívať, ako aj iné rozhodujúce
údaje pre určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané skutočnosti.

Poplatník, ktorým je právnická osoba podľa § 3 ods. 1 písm. b) lebo podnikateľ podľa
§ 3 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, je povinný v ohlásení uviesť:
o obchodné meno, plný názov,
o IČO; ak je poplatník fyzická osoba, ktorá podniká, uvedie aj rodné číslo,
o presnú adresu sídla, miesto podnikania, miesta prevádzok na území mesta,
o údaje o štatutárnom zástupcovi alebo splnomocnenom zástupcovi alebo
zástupcovi na doručovanie písomností,
o čísla účtov, vedených v bankách, na ktorých sú sústredené finančné
prostriedky z jeho činnosti,
o údaje potrebné na vyrubenie poplatku (objem zbernej nádoby, počet zberných
nádob, frekvenciu odvozov, odberné miesta),
o zoznam právnických osôb, podnikateľov, ktoré využívajú pridelenú zbernú
nádobu na základe dohody; zoznam sa predkladá za každé odberné miesto.
5. Poplatník, právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 3 ods. 1
písm. c) tohto nariadenia, je povinný doložiť správcovi dane výpis z obchodného
registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, licenciu, resp. inú listinu, na základe
ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť.
6. Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom
nehnuteľnosti (ďalej len nájomca) a v zmysle tejto zmluvy alebo dohody platí za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady prenajímateľovi, ktorý mu túto službu
zabezpečuje prostredníctvom pridelenej zbernej nádoby, za ktorú platí poplatok
správcovi dane, je povinný správcovi dane predložiť kópiu nájomnej zmluvy v rámci
ohlasovacej povinnosti podľa § 6 ods. 1.
7. Kópiu platnej zmluvy alebo dohody vrátane dodatkov, podľa § 6 ods. 7, je nájomca
povinný predložiť správcovi dane prvýkrát do 31. januára príslušného
spoplatňovacieho obdobia. Ak dohoda o používaní zbernej nádoby na komunálne
odpady (prípadne dodatok k dohode) bude podpísaná v priebehu spoplatňovacieho
obdobia, je nájomca povinný predložiť ju v rámci ohlasovacej povinnosti, podľa § 6
ods. 1, t.j. do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
8. Nájomca podľa § 6 ods. 7 je povinný po zrušení nájomnej zmluvy, ktorá obsahovala
údaje o platení za komunálny odpad prenajímateľovi, písomne oznámiť správcovi
dane zánik daňovej povinnosti, resp. vznik alebo zmenu daňovej povinnosti, ak
naďalej je právnická osoba alebo podnikateľ oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na území obce.
9. Ak poplatník podáva obci ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.,
predloží s ohlásením (žiadosťou) aj potvrdenie preukazujúce odôvodnenosť ohlásenia.
10.
V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku,
správca dane vychádza z posledne jemu známych údajov alebo vyrubí poplatok podľa
pomôcok.
11.
Ak poplatník nepredloží alebo odmietne predložiť potrebné údaje pre
vyrubenie poplatku alebo nájomca, podľa § 6 ods. 7, nepredloží v stanovenej lehote
správcovi dane dohodu, správca dane postupuje podľa § 35 zákona č. 511/1992 Zb.
4.

§7
Vyrubenie poplatku
1. Správca dane vyrubí poplatok platobným výmerom.
2. Obdobím pre vyrubenie poplatku je kalendárny rok.
§8
Splatnosť poplatku
1. Splatnosť poplatku, vyrubeného platobným výmerom poplatníkovi, ktorý je fyzická
osoba uvedená v § 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, je určená do 30. septembra.
2. Splatnosť poplatku, vyrubeného platobným výmerom poplatníkovi, resp. platiteľovi,
ktorým je právnická osoba uvedená v § 3 ods. 1 písm. b) alebo podnikateľ uvedený v §
3 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, je určená takto:
a. do 330,- eur vrátane je do 31. apríla, pokiaľ správca dane neurčí splatnosť
poplatku v platobnom výmere (rozhodnutí) inak,
b. nad 330,- eur, ak je poplatok vyrubený na celý rok, splatnosť poplatku je v
dvoch rovnakých splátkach, pričom prvá splátka je splatná do 30. apríla a
druhá splátka do 30. septembra, pokiaľ správca dane neurčí splatnosť poplatku
v platobnom výmere (rozhodnutí) inak.
3. Ak poplatková povinnosť vznikne v priebehu spoplatňovacieho obdobia, vyrubený
poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru, pokiaľ správca dane neurčí v platobnom výmere splatnosť poplatku inak.
4. Vyrubený poplatok splatný podľa ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) môže poplatník
zaplatiť aj naraz v lehote prvej splátky.
5. Poplatok sa platí na základe platobného výmeru správcovi dane, t.j. Obci Veľký
Slavkov, takto:
a. bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu
dane,
b. v hotovosti do pokladnice Obecného úradu vo Veľkom Slavkove,
c. v hotovosti vkladom na účet správcu dane.
§9
Odpustenie poplatku
1. Správca dane poplatok v spoplatňovanom období odpustí, ak poplatník v určenom
období sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Pre účely uplatnenia
odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo nepretržite dvanásť mesiacov
spoplatňovacieho obdobia.
2. Podmienkou na odpustenie poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne
vyplýva, že poplatník sa zdržiava alebo zdržiaval v spoplatňovanom období dlhodobo
v zahraničí. V doklade musí byť uvedený dátum od kedy a do kedy bol alebo bude
poplatník v zahraničí. Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je:
o doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania
obyvateľstva, rezidentské povolenie) a potvrdenie zamestnávateľa zo
zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná zmluva),
o potvrdenie zamestnávateľa so sídlom v SR o výkone práce poplatníka v
zahraničí a doklad príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí,

potvrdenie o štúdiu v zahraničí (potvrdenie za akademický rok od 1. septembra
predchádzajúceho spoplatňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho
spoplatňovacieho obdobia a potvrdenie za akademický rok od 1. septembra
aktuálneho spoplatňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho
spoplatňovacieho obdobia),
o potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a doklad
príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí,
o sobášny list úradne zadokumentovaný na príslušnej slovenskej ambasáde v
zahraničí alebo úradne potvrdený na osobitnej matrike pri ministerstve vnútra
SR, vrátane dokladu vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad
prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie), u detí narodených v
zahraničí a žijúcich v zahraničí potvrdenie osobitnej matriky pri ministerstve
vnútra SR.V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku,
poplatník doloží aj preklad do slovenského jazyka.
3. Poplatník, ktorý spĺňa podmienku pre účely uplatnenia odpustenia poplatku podľa § 9
ods. 1, môže nahradiť doklady uvedené v § 9 ods. 2 čestným vyhlásením poplatníka
overeným v mieste pobytu v zahraničí. V doklade musia byť uvedené identifikačné
údaje o poplatníkovi a dátum od kedy a do kedy bol alebo bude poplatník
v spoplatňovanom období v zahraničí.
V prípade, že čestné vyhlásenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, poplatník
doloží aj preklad do slovenského jazyka.
4. Ak si v spoplatňovanom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku
najneskôr do 30. novembra príslušného spoplatňovacieho obdobia podaním žiadosti a
v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, podľa ods. 2 alebo ods. 3, nárok na
odpustenie poplatku za toto spoplatňovacie obdobie zaniká.
o

§ 10
Zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona
1. Správca dane na základe žiadosti poplatníka, uvedeného v § 3 ods. 1 písm. a) tohto
nariadenia, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých
prípadoch poplatok znížiť, ak poplatník preukáže správcovi dane najneskôr do 30.
novembra príslušného spoplatňovacieho obdobia svoju neprítomnosť v meste z
dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 dní.
2. Správca dane môže na základe § 10 ods. 1 znížiť poplatok o 80% zo sadzby uvedenej
v § 4 ods. 3 za osobu a kalendárny deň, po splnení podmienok uvedených v § 10 ods.
3.
3. Podmienkou na zníženie poplatku podľa § 10 ods. 2 je hodnoverný doklad, z ktorého
jednoznačne vyplýva, že poplatník v spoplatňovanom období sa viac ako 90 dní po
sebe nasledujúcich nezdržiava v obci. V doklade musí byť uvedený dátum od kedy a
do kedy bol alebo bude poplatník neprítomný v meste bez prerušenia.
Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je:
o doklad o liečebnom, resp. kúpeľnom pobyte poplatníka,
o doklad o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
o potvrdenie o tom, že poplatník je študentom denného štúdia mimo obce Veľký
Slavkov a potvrdenie o ubytovaní v mieste sídla školy,
o potvrdenie o štúdiu v zahraničí (potvrdenie za akademický rok od 1. septembra
predchádzajúceho spoplatňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho
spoplatňovacieho obdobia a potvrdenie za akademický rok od 1. septembra

o

o

o

o

aktuálneho spoplatňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho
spoplatňovacieho obdobia),
potvrdenie od zamestnávateľa (nie pracovná zmluva), v ktorom zamestnávateľ
potvrdí, že poplatník v spoplatňovanom období vykonáva prácu mimo obce
Veľký Slavkov, vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste
výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom
ubytovaní, nájomná zmluva),
potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania
obyvateľstva, rezidentské povolenie) a potvrdenie zamestnávateľa zo
zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná zmluva),
potvrdenie zamestnávateľa so sídlom v SR o výkone práce poplatníka v
zahraničí, z ktorého vyplýva, že poplatník v spoplatňovanom období vykonáva
prácu v zahraničí a doklad príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí,
potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a doklad
príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí.
Doklad, ktorý preukazuje neprítomnosť poplatníka v obci, nie je možné
nahradiť čestným vyhlásením.

4. V prípade, že potvrdenie uvedené v § 10 ods. 3 nie je v slovenskom alebo českom
jazyku, je potrebné predložiť aj preklad do slovenského jazyka.
5. Správca dane na základe žiadosti u poplatníka, uvedeného v § 3 ods. 1 písm. a) tohto
nariadenia, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých
prípadoch poplatok znížiť za obdobie, za ktoré preukáže správcovi dane najneskôr do
30. novembra príslušného spoplatňovacieho obdobia, že je ubytovaný alebo
umiestnený:
o v ubytovacom zariadení v obci Veľký Slavkov,
o zariadení sociálnych služieb,
o v reedukačnom zariadení alebo detskom domove,
o vo vyšetrovacej väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody.
6. Podmienkou na zníženie poplatku podľa § 10 ods. 5 je hodnoverný doklad, z ktorého
vyplýva že poplatník v spoplatňovanom období viac ako 90 dní po sebe nasledujúcich
neužíva alebo neužíval nehnuteľnosť v obci, ktorú je oprávnený užívať z titulu
prihlásenia na trvalý pobyt. V doklade musí byť uvedený dátum od kedy a do kedy bol
alebo bude poplatník neprítomný v obci bez prerušenia.
Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je:
o potvrdenie o ubytovaní v ubytovacom zariadení na území obce Veľký Slavkov
a potvrdenie, že ubytovacia organizácia platí poplatok za komunálny odpad,
o potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
o potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove,
o potvrdenie príslušnej organizácie, že poplatník je vo vyšetrovacej väzbe alebo
výkone trestu odňatia slobody.
Doklad, ktorý preukazuje neprítomnosť v meste, nie je možné nahradiť
čestným vyhlásením.
7. Ak si v spoplatňovanom období poplatník neuplatní nárok na zmiernenie alebo
odstránenie tvrdosti zákona najneskôr do 30. novembra príslušného spoplatňovacieho
obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa § 10 ods.
3, ods. 5 alebo ods. 7, nárok na odstránenie tvrdosti zákona znížením poplatku za toto
spoplatňovacie obdobie zaniká.

§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, použije sa
zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v
znení neskorších predpisov.
2. Ak vznikla poplatková povinnosť pred účinnosťou tohto nariadenia, správca dane pre
vyrubenie miestneho poplatku použije doterajšie predpisy.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č.
1/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Slavkove, na zasadnutí dňa
15.11.2007 .
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Slavkov o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli dňa 7. novembra 2008, zvesený dňa 24. novembra 2008, bez
pripomienok občanov.
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Slavkov o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo Obecné zastupiteľstvo vo
Veľkom Slavkove na zasadnutí dňa 25. novembra 2008.
6. Schválené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Slavkov o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa
26. novembra 2008 a zvesené dňa 11. decembra 2008.
7. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Veľký Slavkov o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňom 01. januára
2009.

Vo Veľkom Slavkove 11.decembra 2008

František Šary starosta obce

