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Dodatok č. 1  
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Zemné 

č.: 7/2015 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a  
drobné stavebné odpady na území obce Zemné 

 
Návrh dodatku č.1 k VZN :  -  vyvesený na úradnej  tabuli obce Zemné dňa: 28.11.2019    

  -  zverejnený na  webovom sídle obce Zemné dňa: 28.11.2019    

Dodatok č. 1 k VZN Obce Zemné č: 7/2015  o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Zemné schválené Obecným zastupiteľstvom v 
Zemnom dňa: 13.12.2019  uznesením č: 136/131219-Z  
 

Dodatku č.1 k VZN :   -  vyvesené na úradnej  tabuli obce Zemné dňa: 18.12.2019   

    -  zverejnený na  webovom sídle obce Zemné dňa: 18.12.2019                  

 

Dodatok č. 1 k VZN Obce Zemné č: 7/2015  nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dodatok č. 1  
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Zemné 

č.: 7/2015 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a  
drobné stavebné odpady na území obce Zemné  

 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 83 zákona č. 582/2004  Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu obce Zemné o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území obce Zemné č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Zemné o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Zemné č. 7/2015 nasledovne: 
 

 
 
Mení sa ods.1 až 3 § 2  Všeobecne záväzného nariadenia obce Zemné o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zemné č. 7/2015, ktorý po 
zmene a doplnení znie nasledovne: 
 
 

§ 2 
Predmet dane 

1. Sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre fyzickú osobu1, ktorá má v obci Zemné trvalý 
pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo je na území obce Zemné oprávnená užívať, alebo užíva 
byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, 
alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako podnikanie, 
pozemok v zastavanom území obce Zemné okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je 
evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha vo výške  0,0411 eur na kalendárny deň 
a osobu, čo predstavuje  15,00 eur na jeden rok. 

 
2. Sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre právnickú osobu2, ktorá je oprávnená užívať 

alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Zemné na iný účel ako na 
podnikanie vo výške 0,0082 eur na kalendárny deň a osobu, čo predstavuje čiastku 3,00 eurá 
na jeden rok. 

 
3. Sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre podnikateľa3, ktorý je oprávnený užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Zemné na účel podnikania vo výške 
0,0411 eur na kalendárny deň a osobu, čo predstavuje čiastku  15,00 eur na jeden rok. 

 
 

II. 

                                                           
1 podľa § 77ods. 2 a) zákona č. 582/2004 Z.z.  
2 Podľa § 77 ods. 2 b) zákona . 582/2004 Z.z.  
3 Podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004 Z.z.  



Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Zemné o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zemné č. 7/2015 
zostávajú bez zmeny. 
 

 
III. 

 
1. Tento Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Zemné  o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zemné č. 
7/2015 bol prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2019 
a schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo: 136/131219-Z  

 
2. Tento Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Zemné  o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zemné č. 
7/2015 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.  

 
 
 
 
             
 
            V Zemnom dňa: 16.12.2019  
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. János Bób 

starosta obce 
 
 
 
 
 


