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Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Číslo:  

3/2014 

 
 

Mesto Krompachy, Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. 

c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade s §83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) sa uznieslo na vydaní 

tohto Doplnku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2014 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „nariadenie“ ). 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

 

Čl. 1 

 

1. V Čl. 6 – Určenie poplatku sa v ods. b) vypúšťa text „v súlade s čl. 6, ods. 5c) VZN č. 

13/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Krompachy v znení jeho Doplnku č. 1“ a nahrádza sa textom „v súlade 

s platnými zákonmi SR a platnými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta  

Krompachy“ 

 

 

 

Čl. 2 

 

1. Na tomto Doplnku č. 3 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom 

zasadnutí dňa ........................., Uznesením č. ...................... 

 

2. Tento Doplnok č. 3 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli po 

schválení Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch. 

 

 

 

V Krompachoch dňa ......................... 

 

 

        Ing. Iveta Rušinová v.r. 

     primátorka mesta 

 

 
 


