
Obec Hôrka nad Váhom na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

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

predpisov  
vydáva návrh 
Dodatku č. 1   

k všeobecne záväznému nariadeniu obce č.2/2020 
 

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrka nad 

Váhom 

 

Článok 16 

Sadzba poplatku  

 Sadzby sa menia nasledovne : 

 

(1). V obci Hôrka nad Váhom nie je zavedený množstevný  zber a určuje nasledovné  sadzby 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na osobu a kalendárny 

deň: 

a) fyzická osoba, ktorá má  v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ktorá užíva alebo je 

oprávnená užívať nehnuteľnosť v k. ú. obce Hôrka nad Váhom je sadzba na osobu a deň                                                          

                                                                                                                                   0,1069 eur                                            

b) fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt a má vo vlastníctve rodinný 

dom alebo záhradnú chatku                                                                                        39 eur/rok                                                                                                                                                  

 

c) podnikateľ, ktorý nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Hôrka nad Váhom užíva 

ako predajňu s potravinami                                                                                           0,346 eur                                                                                                                                                                                   

 

d) podnikateľ, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Hôrka nad Váhom 

poskytuje reštauračné, alebo iné pohostinské služby                                                    0,022 eur                                                               

 

e) podnikateľ, ktorý nehnuteľnosť nachádzajúcu na území obce Hôrka nad Váhom užíva ako 

výrobnú a nevýrobnú prevádzku, miesto na poskytovanie služby, predajňu , okrem predajní 

s potravinami                                                                                                                 0,075 eur 

  

f) za fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na 

území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej 

časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, trvalý trávnatý porast na iný účel ako 

na podnikanie bez obsahu škodlivín - za drobný stavebný odpad           0,055eur/kg odpadu 

 

(2). Obec Hôrka nad Váhom určuje koeficient pre poplatníkov uvedených v čl. 16 odst. 1 

písm. c), d),e):                                                       1,248                                                                                                            

Týmto dodatkom sa mení pôvodné znenie VZN č.2/2020 a bol schválený obecným 

zastupiteľstvom Obce Hôrka nad Váhom, dňa  ............ uznesením č. .................... a účinnosť 

nadobúda 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
 

                                                                                      

 Eva Sevaldová, starostka obce     



 

 

 

 

 


