
Dodatok č.3 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici v zmysle § 6 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších  predpisov a v zmysle zákona   č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len 

„zákon o miestnych daniach/ v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku č. 3 

k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné 

stavebné odpady 

Týmto dodatkom č. 3 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobný stavebný odpad sa mení 

 

II časť 

Miestne dane 
 

§ 6  

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

Dopĺňa sa  

    3.  Obec Ochodnica stanovuje poštovné za vystavenie upomienky – výzvy podľa platného  

         cenníka Slovenskej pošty. 

 

§ 10 

Platenie dane 

Mení sa odsek 2 a 3 nasledovne 

2. ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe presahuje  165,96€ a právnickej osobe  

presahuje 663,88€ - je splatná v dvoch rovnakých splátkach: 

1. 50 % do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 

výmeru 

2. 50 % do 30.09. bežného roka 

 

3. ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu - je splatná v troch 

splátkach: 

 

                                1.    20% do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 

výmeru, 

                                2.    30% do 30.09. bežného roka 

                                3.    50% do 30.11. bežného roka 
 

 

 

 

 



§ 11 

Daň za psa 

Dopĺňa sa  

       4.  Obec Ochodnica stanovuje poštovné za vystavenie upomienky – výzvy podľa platného 

cenníka Slovenskej pošty. 

 

 

III časť 

Miestny poplatok 

 

§ 16 

 

Mení da ods. 1, 2, 3 nasledovne 

1. Obec Ochodnica stanovuje sadzbu poplatku 0,0548 EUR za osobu a kalendárny deň ( 

20,002 ≐ 20,00 .EUR/rok) pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej „zákona č. 582/2004 Z.Z.“) 

 

2. Obec Ochodnica stanovuje  sadzbu poplatku pri množstvovom zbere 0,0170 Eur za jeden 

liter pre zberné nádoby  110 l, 120 l, 240 l pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 

písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z.z.  

 

3. Obec určuje, že domácnosti majú nárok na jednu zbernú nádobu (popolnicu), ak 

v domácnosti resp. na jednom súpisnom čísle je prihlásených 1 až 4 osôb na trvalý 

pobyt. Ak je v domácnosti prihlásených na trvalý pobyt viac ako 4 osoby, majú nárok na 

ďalšiu zbernú nádobu, ktorú si musia uhradiť v plnej výške  nákupnej ceny. 

 Výmena zbernej nádoby sa môže uskutočniť najskôr po 7 rokoch a poplatok za výmenu                

je stanovený na 10 €. Každá zberná nádoba (popolnica) musí byť označená obcou. 

 

Dopĺňa sa  

13. Obec Ochodnica stanovuje poštovné za vystavenie upomienky-výzvy podľa platného 

cenníka Slovenskej pošty.  

   

 

 

                  

 Ostatné ustanovenia    VZN č.  1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady  ostávajú nezmenené.  

 

 

                                                                                      

 

                                                                                           Radoslav Ďuroška 

                                                                                              starostka obce 

 



Tento dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady  a drobné stavebné odpady bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce 

Ochodnica od 27.11.2020 do 16.12.2020    

 

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady  a drobné stavebné odpady  bol schválený na rokovaní obecného zastupiteľstva obce 

Ochodnica dňa 16.12.2020 uznesením č.76/2020.         . 

 

 Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady  a drobné stavebné odpady  nadobúda účinnosť dňom  1.1.2021.                 
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