
Obec Raková (ďalej len obec) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods. 4, 5 a 6, § 8 

ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 3,§ 17 ods. 2, 3 , 4 a 7, § 78 a § 81, § 99e, § 103 zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku v znení neskorších predpisov  v y d á v a toto 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENI E 

 č.  5 /2019,  
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková 

o miestnych daniach a poplatku  
  

 

Článok 1 

 
     Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o miestnych daniach a poplatku zo dňa 

22.11.2012 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1.  V § 14 sa vypúšťa text: 

 

„(a) sadzbu poplatku 0,0438 € za osobu a deň, t.j. 16 € za osobu na obdobie jedného 

kalendárneho roka pre poplatníkov určených podľa §13, ods. (2)(a),  

(b) pre osoby určené podľa §13, ods. (2) pri nehnuteľnosti, ktorá slúži na individuálnu 

rekreáciu a neobývané rodinné domy stanovuje sadzbu poplatku 0,0438 € za deň, t.j. 16 € 

ročne.  

(c) pre osoby určené podľa §13, ods. (2)(c), určuje sadzbu 0,027 €/liter odpadu.“ 

  

A nahrádza sa novým textom, ktorý znie: 

 
„(a) sadzbu poplatku 0,0548 € za osobu a deň, t.j.  20 € za osobu na obdobie jedného 

kalendárneho roka pre poplatníkov určených podľa §13, ods. (2)(a),  

(b) pre osoby určené podľa §13, ods. (2) pri nehnuteľnosti, ktorá slúži na individuálnu 

rekreáciu a neobývané rodinné domy stanovuje sadzbu poplatku 0,0548 € za deň, 

t.j. 20 € ročne.  

(c) pre osoby určené podľa §13, ods. (2)(c), určuje sadzbu 0,033 € /liter odpadu.“ 

 

 

2. V § 17 v ods. 2 pís. a) sa vypúšťa text: 

 

„a) Potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní“ 

 

 

A nahrádza sa novým textom, ktorý znie: 

  

„a) Potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní , ako doklad preukazujúci 

status žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej 

republiky. Ak žiak alebo študent navštevuje školu  so sídlom na území Slovenskej republiky 

poskytnutie údajov v rozsahu: meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka 

alebo študenta.“ 

 



3.  § 17 sa dopĺňa o ods. 6: 

 

„Obec zníži poplatok vo výške 50 % poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej 

núdzi, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľ 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.  

  K  zníženiu poplatku je potrebné doložiť: 

- fyzická osoba v hmotnej núdzi – potvrdenie o poberaní pomoci v hmotnej núdzi  

- držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – fotokópiu 

preukazu ŤZP 

- držiteľ  preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 

sprievodcom – fotokópiu  preukazu ŤZP/S. 

  

 

 

 

Článok 2 
 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa 

13.09.2019 uznesením č. 4.15/2019 a uznieslo sa na ňom dňa 13.9.2019. 

2. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení 

VZN Obce Raková o miestnych daniach a poplatku zverejnený na úradnej tabuli Obce 

Raková a na webovom sídle obce Raková odo dňa  28.8.2019 do 12.9.2019 pred 

rokovaním obecného zastupiteľstva a v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. bolo 

VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN Obce Raková o miestnych daniach a poplatku 

vyvesené  na úradnej tabuli Obce Raková dňa 16.9.2019 po zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.  

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020 a právoplatnosť 

dňom 1.10.2019 . 

 

 

 

 

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

     Mgr. Anton Heglas 

          starosta obce 

Vyvesené dňa: 16.9.2019 

 
 


