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   DODATOK    č. 2/2022  

k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Haláčovce. 

 

 

VZN č. 

1/2019 

 

 
      Obecné zastupiteľstvo obce Haláčovce na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s 

ustanovením § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento   

DODATOK Č. 2/2022 k  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU  NARIADENIU   (ďalej len „VZN“) 

č. 1/2019 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

k časti III. Miestny poplatok, § 22  Sadzby poplatku, nasledovne:  

 

  1.  Sadzbu poplatku  určuje Obec Haláčovce nasledovne: 

  a)  Poplatník uvedený v bode 2 a) t. j trvalo a prechodne žijúce fyzické osoby platia  0,055 €  za 

osobu a kalendárny deň . (Za kalendárny rok je to  0,055 x 365dní = 20,08 € .  

     b)  Poplatníci uvedení v bode  2 b)  platia poplatok podľa predchádzajúceho  bodu t.j. 0,055 €  za 

osobu a kalendárny deň . (Za kalendárny rok je to  0,055 x 365dní = 20,08 € .  

  c)    Poplatníci uvedení v bode 2 c) platia 0,09 x 365 x počet zamestnancov = 32,85 € x počet 

zamestnancov 
 
 

 

Ostatné časti VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady zostávajú bez zmeny. 

 

Dodatok č. 2/2022 k VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady obce bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Haláčovciach, 

dňa 19.11.2022 a nadobúda účinnosť dňom  01.01.2023. 
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