
Obec Raková v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 

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

predpisov    v y d á v a   toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Raková č. 2/2022,  

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Raková č. 3/2020 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 
 

Článok 1  

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení takto: 

1.      V PIATEJ ČASTI - POPLATOK, článok 14 - Sadzba poplatku sa mení nasledovne:  

      „ 1. Sadzba poplatku sa stanovuje nasledovne: 

a) Sadzba poplatku 0,0822 eura/osoba/deň, t.j. 30,00 eur na osobu a rok pre 

poplatníkov určených podľa článku 13 ods. 1 písm. a). 

b) Sadzba poplatku v súlade so zavedeným intervalovo – množstvovým systémom 

zberu pre osoby určené podľa článku 13 ods. 1 písm. b), c) za množstvový zber sa 

stanovuje 0,0495 €/liter odpadu.“ 
 

Článok 2 
 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa 

14.12.2022 uznesením č. 2.15/2022 a uznieslo sa na ňom dňa 14.12.2022. 

2. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce 

Raková č. 2/2022 zverejnený na úradnej tabuli obce Raková a na webovom sídle obce Raková 

odo dňa 28.11.2022 do 13.11.2022 pred rokovaním obecného zastupiteľstva a v zmysle § 6 ods. 

8 zákona č. 369/1990 Zb. bolo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 2/2022 vyvesené 

na úradnej tabuli Obce Raková dňa 15.12.2022  po zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2023 a právoplatnosť 

dňom 30.12.2022 . 

 

 

         Mgr. Anton Heglas 

       starosta obce 

 

Vyvesené dňa 15.12.2022 

 


