
 

Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov,  zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
 
vydáva pre územie obce Chocholná-Velčice  
 
 

 
DODATOK  č. 1  

K VŠEOBECNÉMU  ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE                
CHOCHOLNÁ-VEL ČICE 

č. 5/2012 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Chocholná-Velčice 

 
 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Chocholná-Velčice sa mení a dopĺňa takto:  
 
Článok  VIII . Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

§ 14 Určenie poplatku a sadzba poplatku  

odsek 1) Poplatok pre:  

dopĺňa sa písmeno c) a znie:  
c) poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu, ktorý sa určuje  ako súčin sadzby 

poplatku a celkovej hmotnosti drobného stavebného odpadu.  

 

odsek 2) Obec Chocholná-Velčice určuje obdobie a sadzby poplatku pre poplatníkov uvedených 
v odseku 1 tohto článku nasledovne: 

Dopĺňa sa písmeno c) a znie:  
c) poplatok za množstvový zber drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín – je určená 

suma za 1 kilogram 0,015 €.  Poplatok za drobný stavebný odpad sa uhrádza v hotovosti na 
zbernom dvore pracovníkovi obce. 
 

Dopĺňa sa písmeno d) a znie: 
 d) Obec ustanovuje hodnotu koeficientu 1. 

V Chocholnej-Velčiciach dňa 6. 6. 2016  
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Alena Bulková, starostka obce 

 



 

  dňa 
1. Návrh - Dodatok č. 1 vyvesený na úradnej tabuli v obci 

Chocholná-Velčice 
7. 6. 2016 

2. Návrh - Dodatok č. 1  zvesený z úradnej tabule v obci 
Chocholná-Velčice 

27.6.2016 

3. Návrh - Dodatok č. 1 zverejnený na internet. stránke obce 
Chocholná-Velčice 7. 6. 2016 

4. Návrh - Dodatok č. 1 stiahnutý z internetovej stránky obce 
Chocholná-Velčice 27.6.2016 

5. Dodatok č. 1 schválený obecným zastupiteľstvom 22.6.2016 

6. Dodatok č. 1  vyvesený na úradnej tabuli v obci Chocholná-
Velčice 

27.6.2016 

7. Dodatok č. 1  zverejnený na internetovej stránke obce 
Chocholná-Velčice 

27.6.2016 

8. Dodatok č. 1  nadobúda účinnosť dňom 12.7.2016 
 


