
 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Pavlova  Ves 

Dátum 
účinnosti 

01.01.2019 

Dátum vyhlásenia: 21.11.2018 

 
 
 
Obec Pavlova Ves na základe ust. § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov vydáva pre územie obce Pavlova Ves toto  

 
 
 

V š e o b e c n e   z á v ä z n é h o  n a r i a d e n i e     
č. 1/2018 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Pavlova Ves, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pavlova Ves č. 2/2015 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Pavlova Ves 
 
 

Čl. 1 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pavlova Ves č. 2/2015 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Pavlova Ves zo dňa 27.11.2015 sa mení a dopĺňa takto: 
 

 

Druhá časť 

DAŇ ZA PSA 

 
V ods. 4  sa pôvodný text nahrádza nasledovne: 

 

4. Sadzba dane je za jedného psa a kalendárny rok 10,00 €. 
 Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 
Štvrtá časť  

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 
V čl. 3 sa pôvodný text nahrádza nasledovne: 
 

3. Sadzba dane je 0,50 € za osobu a prenocovanie. 
 
 

 

 



Osma časť 
POPLATOK 

 
V ods. 3 sa pôvodný text nahrádza nasledovne:  
 
3. Poplatok od poplatníka vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

a) vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru, 
b) ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých 

spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok 
ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca 
alebo správca súhlasí, 

c) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát alebo obec, je platiteľom správca, 
d) ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, môže za ostatných členov tejto 

domácnosti plnenie povinnosti na  seba prevziať jeden z nich.   
 
V ods. 5 sa pôvodný text nahrádza nasledovne: 
 
5. Sadzba poplatku je: 

0,0411 € za osobu a kalendárny deň. 
 
V ods. 9 sa pôvodný text nahrádza nasledovne:  
9. Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov, ktoré požiadali o množstvový zber 

je 0,1659 € za jeden kilogram komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

alebo 0,0110 € za jeden liter alebo dm
3 

komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov.   
 

 V ods. 10 sa pôvodný text nahrádza nasledovne: 

10. Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je 0,020 € za jeden 
kilogram. 

V ods. 11 sa pôvodný text nahrádza nasledovne: 
11. Poplatok sa vyrubí rozhodnutím. Poplatok podľa ods. 10 sa vyberie v hotovosti priamo do 

pokladne obce bez vydania rozhodnutia podľa skutočne uloženého drobného 
stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na určenom mieste v obci. 

 
Čl. 2 

1. Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení  dňa ................. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015  
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Pavlova Ves nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019. 

 
       
 
                              Rudolf Tomko  
               starosta obce 
 


