
( N á v r h ) 

Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach na základe ustanovenia §6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 78 ods.1 písm. b), c) zákona č. 

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

stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

v y d á v a  

 

DODATOK č. 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.004/2015 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce. 

Čl. I 

VZN č. 004/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Petrovce sa mení a dopĺňa takto:  

V druhej časti, § 2, ods. 6 - Sadzba poplatku sa mení a dopĺňa takto:  

a) Sadzba poplatku je: 

-  0,0274 eura za osobu a kalendárny deň ( 10,00 € za osobu/rok )  

-  0,0137 eura za osobu nad 70 rokov veku ( 5,00 € za osobu/rok ) 

-  0,0986 eura za právnicku osobu (36 € za kalendárny rok ) 

Od poplatku sú oslobodení darcovia krvi, ktorí sú držitelia Jánskeho plakety /zlatá a 

vyššie/.  

Držitelia bronzovej Jánskeho plakety 0,02199 € za fyz. osobu ( 8,-€ za kal. rok na 1 osobu) 

Držitelia striebornej Jánskeho plakety 0,0164 € za fyz. osobu (6,-€ za kal. rok na 1 osobu) 

b) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,050 eura za kilogram drobných stavebných 

odpadov bez obsahu škodlivín. 

c) Sadzba poplatku za objemný odpad je 0,060 eura za kilogram objemného odpadu bez 

obsahu škodlivín  

Čl. II 

Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.004/2015 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený Obecným 

zastupiteľstvom obce Petrovce dňa .................... 2020, uznesením č. .......... Tento dodatok č. 2 

nadobúda účinnosť 01.01.2020. 

 

 

 

Ing. Ján Jenčo 

starosta obce 

 



 

 

Návrh Dodatku č.2 vyvesený na úradnej tabuli v obci Petrovce dňa 9.11.2020 
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