
OBEC  HOROVCE 
(okres Púchov) 

 

 

Dodatok č. 5 

k Všeobecne záväznému nariadeniu 

č. 2/2012  

o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

na území obce H O R O V C E 

 

 
Návrh tohto dodatku k VZN: 

A/ vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:   02. novembra 2021 

B/ zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  02. novembra 2021 

 

Začiatok lehoty na pripomienkovanie:    02. novembra 2021 

Ukončenie lehoty na pripomienkovanie:    do 15. novembra 2021 (vrátane) 

 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Horovce, obecný úrad, 020 62  Horovce č. 94 

- elektronicky na adresu: ocuhorovce@horovce.sk 

 

Zvesený dňa:        16. novembra 2021 

 

Schválený Dodatok č. 5 obecným zastupiteľstvom 

uznesením č. 31/2021 dňa:      18. novembra2021 

 

Dodatok č. 5 vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 19. novembra 2021 

 

Dodatok č. 5 k VZN nadobúda účinnosť dňom:   01. januára 2022 

 

 

 

 

mailto:ocuhorovce@horovce.sk


I. 
Tento dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2012 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horovce 

(ďalej len „VZN“) mení a dopĺňa VZN: 

 

v článku 10 – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, § 30 

sadzba poplatku 

 

1) Ročná sadzba poplatku pre FO, ktoré nie sú podnikateľmi a majú v obci trvalý pobyt je 

stanovená týmto Dodatkom obce na kalendárny rok vo výške 0,0548 na deň a obyvateľa, 

čo je na celý kalendárny rok 20,00 € /na jedného obyvateľa 

 

3)    Ročná sadzba poplatku pre osobu trvale bývajúcu v danej nehnuteľnosti bez 

uzatvoreného  TP v obci je stanovená vo výške 20,00 €. 

 

4)    Ročná sadzba poplatku pre osobu, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, 

nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej len na jej dočasné ubytovanie alebo rekreáciu 

je stanovená vo výške 10,00 €. 

 

6)   Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan prostredníctvom 

priamo kúpou zbernej nádoby, ktorej cena je aktuálne schválená obecným 

zastupiteľstvom. Občania si môžu zakúpiť zbernú nádobu na obecnom úrade. V prípade, 

ak poplatník požaduje zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad v počte viac, ako je 

ustanovené vo VZN č. 1/2016 § 6, ods. 2 (1/110 l zberná nádoba na 4 osoby 

v domácnosti), poplatník zaplatí okrem nákupnej ceny popolnice aj ročný poplatok za 

každú zbernú nádobu navyše v hodnote 50,00 € 

 

7)    Ročná sadzba poplatku pre osoby, ktoré prevádzkujú podnikateľskú činnosť v obci 

Horovce je stanovená týmto Dodatkom obce na kalendárny rok vo výške 30,00 €/na 

jedného zamestnanca.  

 

ďalej 

 

§ 33 Zníženie poplatku 

 

1) Obec môže na zmiernenie zákona na základe písomnej žiadosti poplatníka a po doložení 

hodnoverného dokladu poplatníkovi znížiť poplatok nasledovne: 

a) samostatne žijúcemu starobnému dôchodcovi v dožitom veku 70 rokov ku 1.1. 

bežného zdaňovacieho obdobia 10,00 € 

b) pracujúcemu a študujúcemu, prechodne bývajúcemu mimo trvalého bydliska 10,00 € 

(doložiť potvrdenie od zamestnávateľa alebo školy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

 
(1) Ostatné ustanovenia VZN obce Horovce č. 2/2012 nedotknuté týmto Dodatkom č. 5 

zostávajú v platnosti. 

(2) Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2012 obce Horovce bolo schválené uznesením č. 31/2021 zo 

dňa 18.11.2021 a nadobúda účinnosť od 01.01.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Milan Velas 

          starosta obce 


