
DODATOK č. 03 K VZN č. 7/2012 
 

 
ktorým sa mení  Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2012 o miestnych daniach a o miestnom  
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slovenské Pravno. 

 
 
 

§ 26 
Sadzba poplatku 

 
 
a) 0,0439 € za osobu a kalendárny deň (za rok 16,- € ) pre poplatníka podľa § 24 ods.  
     2 písm. a), ktorý má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,  
b) 0,0439 € za osobu a kalendárny deň (za rok 16,- € ) pre poplatníka podľa § 24 ods. 2 

     písm.  a), ktorý je na území obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť a nemá v obci  
     trvalý alebo prechodný pobyt, chalupári,  
c) 0,0439 € za osobu a kalendárny deň ( za rok 16,- € ) pre poplatníka podľa § 24 ods. 2  
    písm.  b), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území    
    obce na iný účel, ako na podnikanie,  
d) 0,1097 € za osobu a kalendárny deň (za rok 40,00 € ) pre poplatníka podľa § 24 ods. 2       
    písm. c), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce  
    na účel podnikania,  
e) 0,0575 € za osobu a kalendárny deň (za rok 21,00 € ) pre poplatníka podľa § 24 ods.2  
    písm. c ), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  
    obce  na účel podnikania a ktorý má zamestnancov v pracovno-právnom vzťahu,  
f) 0,0189 € za pohostinné miesto a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 24 ods. 2 písm. e), 
    ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce v  
    pohostinných službách,  
g) 0,020 € za kilogram drobných odpadov bez obsahu škodlivín. 
 
 
 
Tento dodatok bol schválený uznesením č. 118/2019 na X. zasadnutí OZ dňa 13.12.2019 
a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020. 
 
 
 
Schválené: 13.12.2019 
Vyvesené:  16.12.2019 
 
 
 
 
                                                                                                                 Pavol Grusmann 
                                                                                                                   starosta obce 



                                                                               


