
Návrh 

VZN č. 5/2011

Obecné zastupiteľstvo Považany podľa § 6 ods. 1 v spojení  s § 4 ods. 3 písm. g)  zákona č. 
369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  vydáva  toto  Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Považany č.5/2011, ktorým sa mení  a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie  číslo  5/2009,  o miestnych  daniach  a miestnom poplatku  za  komunálne  odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Považany, v znení všeobecne záväzného nariadenia 
č. 4/2010 takto:    

Prvá časť

1. Prvej časti v ods.2 sa vypúšťa bod 4.. 

2. V článku 17 sa v ods. 2  „ 50%“ nahrádza „ 30%“

3. V článku 17 ods. 3. sa  prvá veta na konci dopĺňa „ na 50% z vypočítanej dane“

4. V článku  17  ods.3  písm.  a)   sa  vypúšťajú  slová  „občanov  v hmotnej  núdzi,  občanov 
starších ako 70 rokov“

5. Vypúšťa sa  celá piata časť. Doterajšie časti šiesta až siedma sa označujú ako  piata  až 
šiesta časť.    

6. V prílohe č.1 v tabuľke č.1 sa pre ornú pôdu  mení sadzba dane z „ 0,25“ na „0,30“  

7. V prílohe č.1 v tabuľke č.1 sa pre trvalé trávnaté porasty mení sadzba dane  z „0,25“ na 
„0,30“

8. V prílohe  č.1  v tabuľke  č.1  sa  pre  zastavané  plochy  a nádvoria  mení  sadzba  dane   z 
„ 0,35“ na „0,40“

9. V prílohe č. 1 v tabuľke č.1 sa pre ostatné plochy okrem stavebných pozemkov  mení 
sadzba dane z „ 0,35“ na „ 0,40“

10. V prílohe č. 1 v tabuľke č.4 sa sadzba dane za psa mení z „2“ na „3“.

11. V prílohe č. 1 v sa vypúšťa tabuľka č. 6.

12. V prílohe č.2 v tabuľke č.7 sa vypúšťa text v zátvorke „(55 eur ročne)“. Sadzba poplatku 
sa mení z „0,0192“ na „ 0,0210“.

13.  V prílohe č.2 v tabuľke č.8 sa vypúšťa text v zátvorke „ (12 eur ročne)“. Sadzba poplatku 
sa mení z „ 0,0329“ na „ 0,0385“.

14. V prílohe  č.2 v tabuľke č.9 sa sadzba poplatku mení z „12“ na „13“. 



Druhá časť

1.   Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné  zastupiteľstvo.

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Považany bolo schválené uznesením obecného 
zastupiteľstva č.    /2011 dňa        .2011 a  nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli obce Považany.
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     starostka obce


