
OBEC KOLONICA 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, 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     pre územie obce Kolonica tento 

DOPLNOK č. 1 

k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 

OBCE KOLONICA 

č. 01/2020 

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

odpady  

 

Návrh doplnku k VZN spracoval: Anna Rošková, pracovníčka obecného úradu 

Návrh doplnku k VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30. 11. 2020 

Návrh doplnku k VZN zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 30. 11. 2020 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu doplnku k VZN do (včítane): 10. 12. 2020 

Doručené pripomienky v počte: 0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doplnku k VZN uskutočnené dňa: 11. 12. 2020 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doplnku k VZN doručené poslancom dňa: 11. 12. 2020 

Doplnok k VZN schválený Obecným zastupiteľstvom v Kolonici dňa 15.12.2020 uznesením 

č. 103/2020. 

Doplnok k VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 16.12.2020 zvesený dňa:31.12.2020 

Doplnok k VZN zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce: od 16.12.2020 do 

31.12.2020 

 Doplnok k VZN zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 16.12.2020 

 VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2021      
                                                                                           Matúš Leňo 

                 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Kolonici sa uznieslo na tomto Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce Kolonica č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „doplnok“): 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 01/2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto: 

 

V § 7 ods. (1) bude po zmene znieť takto: 

„(1) Obec Kolonica ako správca poplatku určuje sadzbu poplatku pre poplatníkov uvedených 

v § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach vo výške 0,0274 Eur na osobu a 

kalendárny deň.“ 

 

 

Čl. II 

 

Tento doplnok nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2021. 

 

 

          Matúš Leňo 

          starosta obce 

 

 


