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Obecné zastupiteľstvo v Orlove. na  základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona. NR SR č. 582/2004  Z. z.  
o miestnych daniach   a  miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   
stavebné  odpady  v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce Orlov a  časť Andrejovka  toto 
 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 4/2017,  

ktorým sa mení a dopĺňa  

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 3/2016 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady   

na území obce Orlov a časti Andrejovka 
 
  

Čl. I. 
Zmeny a doplnenia 

 
VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné 
odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka sa mení a dopĺňa takto:  
 
(1) V II. časti Miestne dane Daň z nehnuteľností § 5 Daň zo stavieb Základ dane 

a sadzby dane ods. 1) sa nahrádza nasledovným znením:  
 

II. časť 
Miestne dane 

Daň z nehnuteľností 
 

§ 5 
Daň zo stavieb 

Základ dane a sadzby dane 
 

(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Orlov, ktoré majú jedno alebo viac 
nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo 
ukotvené pilótami v tomto členení:  

a) stavby na bývanie  a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,  
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 
na vlastnú administratívu, 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 
d) samostatne stojace garáže,  
e) stavby hromadných garáží,  
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,  
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,  
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 
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(2) V VI. časti Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 12 ods. (12) 
sa mení a dopĺňa o možnosť využitia doplnkovej služby  a celý odsek znie takto: 
 

VI. časť 
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
§ 12 

 
(12) Ak poplatník má záujem napriek počtu osôb uvedených v bode 1. o vývoz  2x 
mesačne (žltá nálepka) je povinný doplatiť do počtu osôb kedy je vývoz realizovaný 2x 
mesačne alebo môže využiť doplnkovú službu a zakúpiť si  „EKOS vrece – biele“,  ktoré 
po jeho naplnení  uložíte  k zbernej nádobe. Ak sa pri zberovej nádobe nachádza takéto 
vrece, jeho vývoz sa realizuje pri každom  zvoze odpadov podľa harmonogramu. Vrece si 
môžete zakúpiť na Obecnom úrade. 

 
 
(3) Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2016  o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka 
ostávajú naďalej v platnosti nezmenené. 

 
 

Čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstvo 

obce Orlov číslo XX zo dňa XX.XX.2017.   
 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ..................................	. 
 
 
 
V Orlove, dňa XX.XX.2017 
 
 

 
 
                  
 
 
 
             JUDr. Peter Timočko 
            starosta obce 
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Všeobecne	záväzné	nariadenie		
	

č.	4/2017	
ktorým	sa	mení	a	dopĺňa		

VŠEOBECNÉ	 ZÁVÄZNÉ	 NARIADENIE	 OBCE	 ORLOV	 č.	 3/2016	 o	miestnych	 daniach	

a	miestnom	 poplatku	 za	 komunálne	 odpady	 a	drobné	 stavebné	 odpady	 na	 území	 obce	

Orlov	a	časti	Andrejovka		

	

	
Návrh	VZN:		 -	vyvesený	na	úradnej	tabuli	obce	dňa	:	.............................		

	 -	zverejnený	na	internetovej	adrese	obce	dňa	:	..........................		

	
Lehota	na	predloženie	pripomienok	k	návrhu	VZN	do	(včítane):	...........................		

Doručené	pripomienky	(počet)	:	..............		

Vyhodnotenie	pripomienok	k	návrhu	VZN	uskutočnené	dňa	............................		

Vyhodnotenie	pripomienok	k	návrhu	VZN	doručené	poslancom	dňa	............................		

	
VZN	schválené	Obecným	zastupiteľstvom	v	Orlove	dňa	................	pod	č.	:	.............		

VZN	vyvesené	na	úradnej	tabuli	obce	Orlov	dňa	:	.............................		

VZN	zvesené	z	úradnej	tabule	obce	Orlov	dňa	:	.............................		

	
VZN	nadobúda	účinnosť	dňom	...	...	.....	

	
	

úradná	pečiatka	
s	erbom	obce	

                               
 
 
                 JUDr. Peter Timočko 
                starosta obce 	


