
Dodatok č. 1 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 o miestnych daniach 

na území obce Radoľa  
  

Obec Radoľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

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

prepisov  vydáva Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 o miestnych 

daniach, ktorým sa upravujú podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci  Radoľa ako aj poskytovanie 

zníženia alebo oslobodenia miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. januára 2010,  

 

ktorým sa mení:  

 

 

VII. ČASŤ 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY 

 

§ 36 

Sadzba poplatku 

 

1.  Paušálny poplatok 

Na území obce sa uplatňuje poplatok :  za osobu a kalendárny deň (tzv. paušálny poplatok). 

Sadzba poplatku je  

a)  pre poplatníka podľa § 34 ods. 1 písm. a)  pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie 

podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu, resp. prechodnému pobytu 

0,0247 € za osobu a kalendárny deň t.j. 10,00  €/osoba/ rok 

 

b)  pre poplatníka podľa §  34 ods. 1 písm. a)  pri nehnuteľnosti na území obce, ktorú užíva 

alebo oprávnená užívať  fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci 

trvalý alebo prechodný pobyt ( napr. rekreačná chata, záhradná chata, chalupa, záhrada, 

garáž a pod.) 

0,0274 € za osobu a kalendárny deň t.j.10,00  €/osoba/ rok 
 

c) pre právnické osoby a podnikateľov bez zamestnancov, ktorí sú s prevádzkou na území 

obce  

0,0274 €  za osobu a kalendárny deň t.j. 10,00  €/osoba/ rok 
 

 

 

§41 

VIII. ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

ktorým sa za odsek 1 vkladá: 

 



1. Dňom účinnosti Dodatku č. 1 k  Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 3/2008 

o miestnych daniach  sa ruší §  36 v VII. časti  uvedeného VZN, ostatné znenie VZN 

o miestnych daniach zostáva nezmenené. 

 

odsek 2 sa mení na odsek 3 

 

4. Dodatok č. 1 k Všeobecnému  záväznému nariadeniu č. 3/2008  o miestnych daniach 

na území obce Radoľa prerokovaný a schválený uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Radoli  č. 19,  bod B. 168 dňa 09. 12. 2009 s účinnosťou od 01. 01. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Božena   P e ť k o v á 

                  starostka obce 

 

 

 

VZN vyvesené: 10. 12. 2009 

 

VZN zvesené: 31.12.2009 
 


