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úradná pečiatka 

s erbom obce 

 

 

za obec                                                                                     Bc. Ildikó Lászlóová 

                                                                                                     starostka obce 

 
 



Obecné zastupiteľstvo v Starej Bašte na základe ustanovenia § 6 ods.1, zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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“)  v y d á v a   pre územie 

obce Stará Bašta toto 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE STARÁ BAŠTA 

č.  1/2021 

 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

NA ÚZEMÍ OBCE STARÁ BAŠTA 
 

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnych daniach 

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

Stará Bašta. 

 

 

Čl. I 

 

VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Stará Bašta sa mení a dopĺňa takto: 

 

1.  V časti Čl. V § 14 bod 10) sa  mení a  znie:   Ročná sadzba poplatku je 15,00 € za osobu/za 

rok.   Poplatok vypočítaný na priemernú časť poplatku je 0,042 €  za osobu a kalendárny deň  

v obci Stará Bašta. Ostatné časti bodu 10.  § 14 Čl.  V  vo   VZN č.1/2020 ostávajú 

nezmenené. 

 

 

 

Čl. II 

 

1. Toto VZN bolo  schválené Obecným zastupiteľstvom obce Stará Bašta dňa 11.12.2020   

     uznesenie č. 77/2020  

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.  

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od  01.01.2021 

 

 

 

V Starej Bašte. dňa 24.11.2020 

 

                                                                                                    Bc. Ildikó Lászlóová 

                                                                                                         starostka obce 

 


