Z V E R E J N E N I E na pripomienkovanie
NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. .../2021
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá
č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenia obcí (ďalej aj len „VZN“) sú vo svojej podstate právnym predpisom
podzákonnej sily. Ako každý právny predpis, aj VZN možno meniť (novelizovať). Je však pritom
potrebné dbať na niekoľko pravidiel. Keďže ide o VZN, ktoré bolo prijímané určitým zákonom
stanoveným postupom, aj jeho zmena sa musí udiať rovnako. V praxi to teda znamená, že nie je
možné VZN zmeniť len jednoduchým uznesením obecného zastupiteľstva, ale zmena musí byť
vykonaná tiež formou VZN. Z toho vyplýva aj zákonný proces jeho prípravy (a zverejnenia
návrhu), prípadného pripomienkovania, schválenia 3/5 väčšinou prítomných poslancov a následne
vyhlásenia (vyvesenia), teda postup podľa ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Návrh VZN č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce
Belá č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady je od 29.11.2021 vyvesený na úradnej tabuli v budove
Obecného úradu a zverejnený na internetovej stránke obce Belá (www.obec-bela.sk)
v sekcii SAMOSPRÁVA – Obecný úrad – VZN obce.

Podľa § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom
vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky
alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový
text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného
textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ
nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia. Vyhodnotenie obsahuje stručný
obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo
alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v
písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

Svoje návrhy a pripomienky môže verejnosť podať na obecný úrad:

do 09. decembra 2021 (vrátane) !!!
písomnou formou: Obec Belá, Belá 32, 943 53 Belá
e-mailom: starosta@obec-bela.sk

