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Doplnok č. 1 

 

Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 4/2014 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v obci  Nitrianske Rudno 

 

 

 

 
 

 

 

 

Schválené  uznesením  č.  9/2015 C 5  na   zasadnutí  Obecného   zastupiteľstva   

obce  Nitrianske Rudno  7. 12. 2015 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne sa  v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 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 (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) 

uznieslo na tomto  

 

Doplnku č. 1 

Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 4/2014 

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

odpady v obci Nitrianske Rudno 

 

Článok I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci  Nitrianske Rudno sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1. V § 14 ods. 1 sa suma „0,33 eura“ mení na sumu „0,40 eura“. 

 

2. § 21 odsek 1. znie: 

„ 1. Sadzba poplatku je  

a) 0,0531 eura za jeden liter komunálnych odpadov, 

b) 0,0410 eura za osobu a kalendárny deň, 

c) 0,015 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.“ 

  

2. V § 21 sa v odseku 2. sa konci vety vypúšťa text „( 0,0411 x 365 dní = 15,00 eur )“  

 

3. § 21 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: 

      „6. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín obec nevyrubuje 

rozhodnutím. Uhrádza sa do pokladne obce v hotovosti .“ 

 

Článok II. 

Účinnosť 

 

Tento Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č.  4/2014 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske 

Rudno nadobúda účinnosť    1. januára 2016. 

 

 

 

 

                                   Robert Štrbák  

                                 starosta obce  

 

Zverejnené: 16. 11. 2015 

Schválené: 07. 12. 2015  

Vyhlásené: 10. 12. 2015 

Účinnosť: 01. 01. 2016  


