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Všeobecne záväzné 
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Lehota na podanie pripomienok do 08.12.2020 

Doručené pripomienky: 0 

Vyhodnotenie pripomienok uskutočnené dňa: - 

Vyhodnotenie pripomienok doručené poslancom dňa: - 

Schválené nariadenie/VZN: 

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa: 14.12.2020 

Schválené Obecným zastupiteľstvom uznesením číslo: 6/12/2020 
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Obec Biskupice podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení a ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

v y d á v a 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BISKUPICE  

Č. 4/2020, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Biskupice 

č. 1/2020 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
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I. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Biskupice (ďalej len „VZN“) č. 1/2020 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené 

uznesením Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach č. dňa sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Znenie § 23 je nasledovné: 

§ 23 

Sadzba poplatku 
 

1. Obec Biskupice ustanovuje sadzbu poplatku : 

a. vo výške 0,0493 € za osobu a kalendárny deň (18,00 Eur/osoba/rok) pre fyzickú 

osobu, ktorá má v obci Biskupice trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá 

je na území obce Biskupice oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, 

pozemnú stavbu alebo jej časť, 

 

b. pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá je oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Biskupice na iný účel ako na 

podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce Biskupice na účel podnikania: 

Poplatok pre poplatníka podľa bodu b) sa vypočíta ako súčin počtu nádob, objemu 

zbernej nádoby v litroch, frekvencie odvozov a sadzby: 

 

Objem zbernej nádoby v litroch Sadzba poplatku v €/liter 

120,240, 1100 0,01 

 

c. poplatok pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín vo výške 0,075 € za liter 

(najmenej 0,015 € najviac 0,078 €). 

 

 

II. 

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Biskupice uznesením číslo 

6/12/2020 dňa 14. decembra 2020. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Noskó 

      starosta obce 
 


