
Dodatok č.1 k VZN č.1/2011 

 

I. Ustanovenie Desiatej časti § 78 Sadzba poplatku sa mení a dopĺňa v znení :  

Sadzba poplatku je: 

1) pre katastrálne územie Ábelová: 

a) fyzická osoba, užívateľ nehnuteľnosti na území obce prihlásený na trvalý alebo 

prechodný pobyt:     0,0548 € za osobu a kalendárny deň; ročný poplatok za osobu je 

20,00 €, 

b) fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na miesto trvalého pobytu, ktorá vlastní v 

katastri obce nehnuteľnosť (rodinný dom, rekreačný dom, záhradkársku chatu na 

individuálnu rekreáciu): 0,0548 € za každú osobu a kalendárny deň užívania 

nehnuteľnosti;  

2) pre katastrálne územie Madačka, Nedelište: 

a) fyzická osoba, užívateľ nehnuteľnosti na území obce prihlásený na trvalý alebo 

prechodný pobyt:     0,1095 € za osobu a kalendárny deň; ročný poplatok za osobu je 

40,00 €, 

b) fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na miesto trvalého pobytu, ktorá vlastní v 

katastri obce nehnuteľnosť (rodinný dom, rekreačný dom, záhradkársku chatu na 

individuálnu rekreáciu):  0,1095 €  za každú osobu a kalendárny deň užívania 

nehnuteľnosti;  

3)  právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

v katastri obce na iný účel ako podnikanie a z jej činnosti vzniká komunálny odpad bez 

ohľadu na počet zamestnancov ročný paušálny poplatok je 40,00 € - denná sadzba 

0,1095 €, 

4)  právnická osoba alebo živnostník, ktorý užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastri 

obce na podnikanie a z jeho činnosti vzniká komunálny odpad bez ohľadu na počet 

zamestnancov ročný paušálny poplatok je 40,00 € - denná sadzba 0,1095 €, 

5) Pri stanovení výšky poplatku podľa písm. b) správca dane vychádza z údajov uvedených 

poplatníkom - vlastníkom nehnuteľnosti,  pri splnení oznamovacej povinnosti 

vyplývajúcej z § 80 zákona č.582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

V prípade, že nebudú obci v zákonom stanovenej lehote poskytnuté údaje rozhodujúce 

pre určenie poplatku /§ 80 ods. 2/ ani na základe výzvy, bude správca dane postupovať 

pri určení výšky poplatku podľa pomôcok – vlastných zistení a dostupných informácií. 

 

 



II Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento dodatok č.1 k  VZN č.1/2011 zo dňa 13.12.2011 schválilo obecné zastupiteľstvo na 

svojom zasadnutí dňa 12.12.2019. 

 

2. Dodatok k VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia. 

 

 

V Ábelovej dňa 12.12.2019 

 

                                                                                                                    Jaroslav Maslen   

                               starosta obce 

 

 

 

 

vyvesené: 13.12.2019 


