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Dodatok č. 1/2022 

k Všeobecne záväznému nariadeniu /VZN/ Obce Brutovce č.2/2019 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

 

 

Návrh Dodatku č.1/2022 vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa: 21.11.2022 

Návrh Dodatku č.1/2022 zverejnený na internetovej adrese obce: 21.11.2022 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Dodatku č.1/2022 do (vrátane): 06.12.2022 

Doručené pripomienky k Dodatku č.1/2022  (počet): 0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č.1/2022 uskutočnené: 09.12.2022 

Dodatok č.1/2022 schválený Obecným zastupiteľstvom v Brutovciach  dňa: 09.12.2022 

Dodatok č.1/2022  vyvesený na úradnej tabuli obce Brutovce  dňa: 12.12.2022 

Dodatok č.1/2022 nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2023 



Dodatkom č. 1/2022 sa VZN obce Brutovce č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mení a dopĺňa nasledovne: 

 
Článok 4 

Sadzba dane 
 
Bod 2 
 

Druh pozemku Hodnota pôdy/pozemku 
bez porastov na 1 m2 v € 

Ročná sadzba dane v % 

Trvalé trávne porasty 0,0179  1 1,00 

          
 

Článok 44 
Sadzba poplatku 

 
Sadzba poplatku je: 

a) pre poplatníkov podľa čl. 42 ods. 2 písm. a) vo výške 0,0413 € / za osobu a kalendárny 
deň, ( 15,07 € osoba/rok ) 

b) pre poplatníka podľa čl. 42 ods. 2 psím. b) vo výške 0,0413 € / za osobu  a kalendárny 
deň, ( 15,07 € osoba / rok )  

c) pre poplatníka podľa čl. 42 ods. 2 psím. c) vo výške 0,125 € / za osobu a zamestnanca 
a kalendárny deň,  (45,63 ročne ) 

d) pre poplatníkov podľa čl. 42 ods. 2 písm. a) a pre poplatníkov podľa čl. 40 ods. 2 písm. 
b) a písm. c) za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín vo výške 0,042 €  
za kilogram. 

 
 

Článok 48 
Spoločné ustanovenia 

 
Bod 2  

Ruší sa. 

Dodatok č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Brutovce  č.2/2019 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený 

Obecným zastupiteľstvom v Brutovciach 09.12.2022 uznesením č. 11/2022 a nadobúda 

účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.  

                                                            
 
 
                                       _______________________  
                                                  Mária Petreková   

                                                                                                      starostka obce, v.r. 

                                                           
 


