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IČO: 312 126 
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Dodatok č. 1 

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 

o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce VAĎOVCE  

 

Obec Vaďovce podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Vaďovce č. 2/2018. 

 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vaďovce č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto: 

 

VZN sa mení v § 16, bod 6. Nové znenie bodu 6 je nasledovné: 

 

1. Sadzba poplatku je: 

a) 15 €, za osobu a kalendárny rok, pričom každá osoba za tento poplatok dostane 4 žetóny, 

s povinnosťou úhrady poplatku do konca mesiaca február daného roka, 

b) 7,50 €, za dieťa a kalendárny rok, žijúce na internátnej škole, s povinnosťou úhrady 

poplatku do konca mesiaca február daného roka, 

c) 20 €, za obytný dom, slúžiaci na rekreačné účely, pričom vlastník dostane 4 žetóny, 

s povinnosťou úhrady poplatku do konca mesiaca február daného roka, 

d) 5 €, za l žetón pokiaľ už bol uhradený poplatok podľa platobného výmeru do konca 

mesiaca február daného roka, 

e) 5 €, za 1 žetón pre podnikateľské subjekty na území obce. 

2. Zelené žetóny na smeti sú platné do konca februára 2020. Od marca 2020 sú platné žetóny 

na smeti červenej farby.  

 

Čl. II 

Týmto dodatkom sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnych  daniach 
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a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady len v rozsahu uvedenom 

v tomto dodatku, ktorý je jeho nedeliteľnou súčasťou. Ostatné znenie všeobecne záväzného 

nariadenia č. 2/2018 nezmenené týmto dodatkom, platí v znení doteraz schválenom. 

 

Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia nadobúda platnosť od 01.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Alžbeta Tuková 

  starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dodatok k VZN bol schválený obecným zastupiteľstvom vo Vaďovciach 

uznesením číslo č. 96/2019 a č. 106/2019 dňa 03.12.2019. 

 

 

V súlade s § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh Dodatku č. 1 k VZN 

č. 2/2018 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Vaďovce dňa 18.11.2019 do 

2.12.2019 na uplatnenie pripomienok fyzických a právnických osôb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 04.12.2019 

Zvesené: 19.12.2019 


