
OBEC PETKOVCE 

 

NÁVRH 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022  

na území obce Petkovce 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 26.11.2022 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (včítane): 11.12.2022 

Za obec: Ing. Anna Kleinová, starostka obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Petkovciach podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 

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

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon“) v y d á v a 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PETKOVCE č. 1/2022 

 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 na území obce Petkovce 

 

M I E S T N Y   P O P L A T O K 

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

§ 21 

Sadzba poplatku 

 

1. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je stanovená v obci Petkovce na osobu 

a na kalendárny rok vo výške: 

o 16,00 EUR ročne pre každého obyvateľa obce  

o   8,00 EUR ročne pre občanov obce s prechodným pobytom 

o   8,00 EUR ročne, ak sa občan / poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce (na základe žiadosti poplatníka do 31.1.2023 – viď. 

Príloha č. 1) 

 

 

 



2. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je stanovená v obci Petkovce na osobu 

a na kalendárny rok u právnických osôb vo výške: na prvú osobu   16,00 EUR 

                   na každú ďalšiu osobu 16,00 EUR 

 

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku – ostáva v platnosti. 

 

 

§ 23 

Oslobodenie 

 

Obec oslobodzuje od poplatku poplatníka za obdobie, za ktoré sa preukáže potvrdením o pobyte, potvrdením 

o zaplatení dane alebo pracovnou zmluvou: 

o  že v preukázanom období sa dlhodobo zdržiava v zahraničí 

 

 

§ 24 

Z Á V E R E Č N É   U S T A N O V E N I E 

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Petkovce dňa ....... uznesením č. ...... 

2. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Petkovce o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 zo dňa 3.11.2021. 

3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v Petkovciach. 

 

§ 25 

Účinnosť 

 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. Januára 2023. 

 

 

V Petkovciach, dňa 25.11.2022 

 

 

 

        Ing. Anna Kleinová 

            starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Príloha č.1 

Oznámenie 

vzniku / zániku* poplatkovej povinnosti 
(podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady) 

 

Správca poplatku: Obec Petkovce 

  

Poplatník – fyzická osoba  

 

Meno, priezvisko, titul 

 

 

Adresa trvalého alebo prechodného pobytu 

 

 

Rodné číslo 

 

 

Dôvod vzniku/zániku poplatkovej povinnosti ** 

 

 

Požadujem zníženie/odpustenie poplatku* 

 

áno*                           nie* 

Dôvod na zníženie/odpustenie poplatku a)   denný študent, študujúci a bývajúci mimo obce*,  

b) poplatník, v určenom období dlhodobo sa 

zdržiavajúci v zahraničí*,  

c)  poplatník, v určenom období zdržiavajúci sa 

mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania 

alebo pobytu v inej obci*,  

d)    poplatník dlhodobo umiestnený v zariadení*. 

* čo sa nehodí, prečiarknuť  

** Poplatková povinnosť vznikla/ zanikla z dôvodu: 

 - vzniku/ zániku trvalého pobytu v obci,  

- vzniku/ zániku prechodného pobytu v obci,  

- vzniku/ zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť,  

- začatia/ skončenia užívania nehnuteľnosti.  

 

Poučenie:  

Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie a pravdivo uviesť všetky skutočnosti. Ak poplatník 

súčasne požaduje aj zníženie alebo odpustenie poplatku, je povinný predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú 

zníženie alebo odpustenie poplatku.  

 

 

V ......................................... dňa ............................. 

 

 ................................  

    podpis poplatníka 


