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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Muránska Dlhá Lúka dňa: 26.11.2009 
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Muránska Dlhá Lúka dňa:16.12.2009 
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2010 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR 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  pre územie obce Muránska Dlhá 

Lúka toto 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Muránska Dlhá Lúka 

č.2/2009 
 

 Dodatok č. 1 

 

. 
§ 6 

Daň za psa 
 
  
(6) V súlade  s  ust.  §  25  zákona  o  miestnych  daniach   určuje   správca   dane  sadzbu  dane 
nasledovne: 
a) 4 eur za jedného psa a kalendárny rok. 
 
 
 

ČASŤ TRETIA 
MIESTNE POPLATKY 

 
 

§ 10 
Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
 
  
(8) Sadzbu poplatku je 0,041 € za osobu a kalendárny deň, čo činí 15 €  na osobu a rok 
u poplatníkov uvedených v § 29 ods. 2 písm. a) a b) tohto nariadenia. 
(9) Sadzba poplatku je 0,096 €   za osobu a deň, čo činí 35 € na osobu za rok u poplatníkov 
uvedených v § 29 ods. 2, písm. c) 
 
  
 (15) Obec Muránska Dlhá Lúka poplatok  môže odpustiť po posúdení predložených 
dokumentov starostom obce.  
a) osobám, ktoré podajú písomnú žiadosť o odpustenie poplatku do 28.2. príslušného 
kalendárneho roka a doložia hodnoverný doklad o tom, že sa v obci trvalo nezdržujú, nemajú 
trvalý ani prechodný pobyt v obci a preto komunálny odpad nevytvárajú.  
b) deťom, narodeným v roku, za ktorý sa poplatok vyrubuje 
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§ 12 
Záverečné ustanovenia 

 
 (2) Na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadení obce Muránska Dlhá Lúka sa uznieslo 
Obecné zastupiteľstvo Muránskej Dlhej Lúke  dňa 15.12.2011, uznesením č. 82 /15/12/2011. 
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa upravuje Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Muránskej Dlhej Lúke  zo dňa   10.12.2009 o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Muránska Dlhá Lúka. 
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
Muránska Dlhá Lúka. 
(5) Tento dodatok všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2012 
(6) Ostatné články VZN č. 2/2009 ostávajú nezmenené. 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke dňa 15.12.2011 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 ............................................ 
                                                                                                        Ing. Marek Nosko 
                                                                                                           starosta obce 
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