
 

 

Dodatok č. 1/2021 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 

Obce Korňa 

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

 

DODATOK č. 1/2021 K VZN č. 1/2020 

Návrh Dodatku k VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Korňa: 25.11.2020 

Zverejnený na webovej stránke Obce Korňa: 25.11.2020 

Začiatok lehoty na pripomienkovanie: 25.11.2020 

Ukončenie pripomienkového konania: 05.12.2020 

Počet doručených pripomienok k návrhu: 0 

Počet pripomienok uplatnených k návrhu: 0 

Návrh zvesený z úradnej tabule: 11.12.2020 

 

SCHVÁLENÝ DODATOK č. 1/2021 K VZN č. 1/2020 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Korni dňa: 11.12.2020  

Celkový počet poslancov OZ Korňa: 9 

Počet prítomných poslancov na rokovaní: 7 

Vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 15.12.2020 

Zvesené z úradnej tabule:  

VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2020 

 

 

 

 



Obec   K o r ň a  v súlade s ustanovením § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom SNR č. 582/2004 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov, v súlade so zákonom SNR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v súlade so zákonom NR SR č. 563/2009 Z .z. o správe daní (daňový 

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

vydáva 

 

 
Dodatok č. 1/2021 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 

Obce Korňa 

 

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

odpady  

  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto: 

 

Čl. IV. § 37 ods. 4  sa dopĺňa takto: 

 

písm. c) fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu na Obecnom úrade v Korni č. s. 517 

 

 

Tento dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený uznesením Obecného 

zastupiteľstva pod číslom 379/2020 dňa 11.12.2020 a nadobúda účinnosť 01.01.2020. 

 

 

 

 

 

 

       V Korni dňa: 15.12.2020 

 

 

                                                                                 Ing. Marianna Bebčáková 

                                                                                          starostka obce 

 

 

 

 


