
                    O b e c  S k l e n é 

Obecný úrad Sklené, 038 47  Sklené 97 

 

Návrh  
 

Dodatok č. 1/2021 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2012 zo dňa 14.12.2012 

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

Obecné zastupiteľstvo ruší v 

§ 5 určenie poplatku a sadzby poplatku bod  

2 Sadzby poplatku : 

 

Pre poplatníka podľa § 4 písm. a) tohto VZN : 

 
Špecifikácia poplatníka Sadzba na osobu 

a kalendárny deň 

Sadzba na osobu 

 a kalendárny rok 

Poplatník s trvalým alebo 

prechodným  pobytom  v obci 

0,0500 € 18,25 € 

Poplatník je v obci oprávnený 

užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

na iný účel ako na podnikanie a nemá v 

obci trvalý ani prechodný pobyt 

0,0500 € 18,25 € 

 

 

Pre poplatníka podľa § 4 písm. b) tohto VZN : 

 
Špecifikácia poplatníka Sadzba kalendárny deň 

Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na iný účel ako na podnikanie 

0,0500 € 

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania 

0,1095 €  

Za pohostinné miesto a kalendárny deň pre 

poplatníka, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 

v pohostinských službách 

0,0320 € 

 

 

 

 

1. 

 

 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v 

§ 5 určenie poplatku a sadzby poplatku bod  

2 Sadzby poplatku : 

 

Pre poplatníka podľa § 4 písm. a) tohto VZN : 

 
Špecifikácia poplatníka Sadzba na osobu 

a kalendárny deň 

Sadzba na osobu 

 a kalendárny rok 

Poplatník s trvalým alebo 

prechodným  pobytom  v obci 

0,0600 € 21,90€ 

Poplatník je v obci oprávnený 

užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

na iný účel ako na podnikanie a nemá v 

obci trvalý ani prechodný pobyt 

0,0600 € 21,90€ 

 

 

Pre poplatníka podľa § 4 písm. b) tohto VZN : 

 
Špecifikácia poplatníka Sadzba kalendárny deň 

Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na iný účel ako na podnikanie 

0,0600 € 

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania 

0,1095 €  

Za pohostinné miesto a kalendárny deň pre 

poplatníka, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 

v pohostinských službách 

0,0320 € 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom sa uznieslo na zmene sadzby miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  vo VZN č. 7/2012 na svojom zasadnutí dňa .......... uznesením č. 

............  

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                            Erika Lahutová 
                                                                                                                            Starostka obce 
 
 
 
Zverejnené: 23.11.2021 
Dodatok k VZN nadobúda právoplatnosť dňom 1.1.2022 
 

2. 


