
Všeobecné záväzné nariadenie obce Kanianka č. 2/2014,  
ktorým sa ruší predmetná časť VZN Obce Kanianka číslo 4/2013 o podmienkach 

určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, ktoré schválilo OZ Kanianka, dňa 11.12.2013. 

 

 

Obec Kanianka podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014, ktorým sa ruší časť Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2013 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - VI. časť - Daň za užívanie 

verejného priestranstva § 1 predmet dane ods. 7) a § 4 sadzba dane ods. 1 písm. b). 

  

 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušujú sa nasledovné časti VZN č. 4/2013 o podmienkach určovania a vyberania miestnych 

daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VI. časť - Daň za 

užívanie verejného priestranstva §1 ods. 7): „ Dočasným parkovaním vozidla mimo 

stráženého parkoviska sa rozumie státie vozidla, alebo parkovanie vozidla na verejnom 

priestranstve iným spôsobom ako je uvedené v ods. 5 tohto VZN na mieste, ktoré má 

predplatený iný platiteľ dane. Daň za užívanie verejného priestranstva môže vyberať obecná 

polícia na mieste“; a  § 4 sadzba dane ods. 1 písm. b)  „dočasné parkovanie vozidla mimo 

stráženého parkoviska vo výške 1,2769 €/m
2
/deň“.  

 

 

Záverečné ustanovenie 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

dňa 25.06.2014 a schválilo ho uznesením č. 471/2014. 

2. Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

bol návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli Obce Kanianka a na internetovej stránke Obce 

Kanianka od 10.06.2014  do 24.06.2014. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli Obce Kanianka. 

 

 

 

V Kanianke, dňa 26.6.2014 

 

 

                                                                                                Ing. Ivor Husár 

                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

vyvesené dňa: 26.6.2014 

 

 

 


