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OBEC RAKOVÁ 
 
 

VŠEOBECNE    ZÁVAZNÉ    NARIADENIE   OBCE   RAKOVÁ 
o miestnych daniach, miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 
                                                          
 
Obec Raková 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 a 3, § 17  ods. 2,3,4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103  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    toto   
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková 

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

PRVÁ ČASŤ 
 

§ 1 
                                                Úvodné ustanovenie 

 
(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych 
daní, miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  sa vyberajú v období od   
1.1. 2011. 
 
(2) Správca miestnych daní a poplatkov  ukladá  na území Obce Raková  tieto miestne dane a 
poplatky: 
(a)  daň  z nehnuteľnosti 
(b)  daň  za  psa 
(c)  daň  za užívanie verejného priestranstva 
(d)  daň za ubytovanie 
(e)  daň za predajné automaty 
(f)  daň za nevýherné hracie prístroje 
(g) miestny  poplatok  za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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DRUHÁ ČASŤ 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 
 

Daň z pozemkov 
                                                                  

§ 2  
Základ  dane z pozemkov 

         

 
(1) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1  písm. a/  a b/ je hodnota pozemku bez 
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2  a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej 
v prílohe č. 1.  
 
(2) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. c/,f/,g/ a h/  je hodnota pozemku určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2  
 
Pre obec Raková je hodnota pozemkov podľa prílohy č. 1 a 2 nasledovná: 
 
(a)  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady              0,1417             €/m2                                    

(b)  trvalé trávne porasty                            0,0202            €/m2  
(c)  záhrady                               1,85                €/m2          
(d)  lesné pozemky, na ktorých sú 
       hospodárske lesy 7/                                                                           0,12                 €/m2                                 
(e)  rybníky s chovom rýb a  ostatné  
       hospodársky využívané vodné plochy                        0,43                 €/m2  
              
(f)  zastavané plochy a nádvoria                                        1,85                 €/m2                                             
(g)  stavebné pozemky                                                  4,64                 €/m2          
(h)  ostatné  plochy 8/    

         okrem stavebných pozemkov                                       1,85                 €/m2                                     
 
 
 
 

§ 3 
Sadzba  dane z pozemkov 

 
(1) Správca dane na území celej obce Raková určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre 
pozemky druhu: 
 
(a)  orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške  0,31 %, 
(b)  trvalé trávne porasty vo výške   0,35 %, 
(c)  záhrady vo výške  0,36 %, 
(d)  pre lesné pozemky, na  ktorých sú hospodárske lesy vo výške  0,70 %, 
(e)  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  0,25 %, 
(f/)  zastavané plochy a nádvoria  0,61 %, 
(g)  stavebné pozemky  0,25 %, 
(h)  ostatné  plochy, okrem stavebných pozemkov  0,45 %. 
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Daň zo stavieb 

                                                                  
§ 4 

Sadzba dane zo stavieb 
 

(1) Správca dane pre všetky stavby na území obce Raková, ktoré sú predmetom dane zo 
stavieb určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2  zastavanej plochy 
nasledovne: 
 
(a)   stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú 
      funkciu pre hlavnú stavbu:                                              0,066 €/m2  
  
(b)   stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, 
       stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané 
       na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie  
       vrátane stavieb na vlastnú administratívu                                   0,079   €/m2 

  
(c)   stavby rekreačných a záhradkárskych  chát 
       a domčekov na individuálnu rekreáciu                                0,261 €/m2  
 
(d)   samostatne  stojace  garáže a samostatné stavby  
       hromadných garáži a stavby určené alebo používané 
       na tieto účely , postavené mimo bytových domov          
                                               0,232   €/m2  
(e)   priemyselné stavby – stavby slúžiace energetike, 
       stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané  
       na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb 
       na vlastnú  administratívu                                                        0,896   €/m2  
 
(f)    stavbu na ostatné podnikanie a na zárobkovú  
       činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
       s ostatným podnikaním a so zárobkovou 
       činnosťou                                                                                   0,896  €/m2   
(g)   ostatné  stavby neuvedené v písmenách a/ až f/ 
                                                                                                              0,232  €/m2  
 
(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za 
podlažie  0,03 €  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 
 
 

Daň z bytov 
                                                               

§ 5 
Sadzba dane z bytov 

 
(1) Ročná sadzba dane z bytov na území obce Raková je za každý aj začatý m2 podlahovej 
plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:  
(a)  byty, nebytové priestory                                                                     0,066  €/m2  
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Spoločné ustanovenia 
 

§ 6 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
(1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov a stavieb sú oslobodené 
 
pozemky: 
(a) pozemky, alebo ich časti vo vlastníctve cirkvi, náboženských spoločností registrovaných  
štátom slúžiace na vykonávanie náboženských obradov  
(b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky, 
(c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 
(d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave, 
(e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, 
 
a stavby: 
(f) stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie: 
kostoly, kaplnka,  
(g) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, stavby užívané 
na účely sociálnej pomoci, knižnice, divadlá, kiná, výstavné siene, osvetové zariadenia. 
 

§ 7 
Vyrubovanie dane 

 
(1) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.  
 

§ 8 
Platenie  dane z nehnuteľnosti 

 
(1) Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v troch splátkach a to: 
 
(a)    I. splátka  do  15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, 
(b)   II. splátka  do  30. júna,  
(c)  III. splátka  do  30. septembra. 
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TRETIA  ČASŤ 
OSTATNÉ MIESTNE DANE 

 
§ 9 

Daň  za  psa 
 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný na území Obce Raková 
fyzickou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké 
účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého 
vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.  
(2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, 
ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 
(3) Daň za psa sa neplatí, ak ide o psa so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa 
občan s ťažkým zdravotným postihnutím 
(4) Sadzba dane je 3,30 € ročne za jedného psa, za druhého a každého ďalšieho psa je daň 
taktiež   3,30 €. 
(5) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 
30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 
(6) Miestna daň za každého nového nadobudnutého psa sa vyrubuje platobným výmerom, 
vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
(7) V ostatných prípadoch je daň za psa splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného 
zdaňovacieho obdobia a to priamo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Rakovej, 
prípadne poštovou poukážkou. 
                                                                 
      

§ 10 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

 
(1) Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za užívanie verejného priestranstva na 
území  Obce Raková. 
(2) Verejným priestranstvom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumieme 
všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce a to: 
(a) všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od priekopy po 
priekopu, 
(b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území 
obce,   
(c) spevnené plochy pri účelových budovách, ktoré sú majetkom obce a to budova obecného 
úradu, kultúrneho domu J. Palárika, zdravotného strediska a požiarnej zbrojnice, areál zdravia 
u Matysa a malé športové ihriská v Obci Raková, 
(d) všetky neknihované parcely v intraviláne Obce Raková, 
(e) všetky verejnosti prístupné pozemky v Obci Raková okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve 
fyzických a právnických osôb s výnimkou pozemkov vo vlastníctve obce, alebo ku ktorým majú 
tieto osoby právo hospodárenia – najmä zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami, 
vydláždené  príp. aj inak upravené plochy pre obyvateľov a pod. 
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä: 
(a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – napr. stôl, motorové vozidlo, 
plachta, 
(b) umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia – napr. lešenia, oplotenia, 
(c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, príp. iné atrakcie – v rozsahu oplotenia  
a vytvorenia zábran vstupu do týchto zariadení, 
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(d) umiestnenie skládky – napr. skládka komunálneho odpadu, skládka sutiny alebo kameňov, 
skládka zeminy, skládka nepotrebných prebytkov z domácnosti, 
(e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska – napr. vyhradenie priestoru pre 
motorové vozidlo, súvislé státie na tom istom mieste, 
(4) Daň za užívanie verejného priestranstva platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva 
verejné priestranstvo v obci Raková. 
(5) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením  
užívania verejného priestranstva. 
(6) Oslobodené od tejto dane je: 
(a) verejné priestranstvo, ktorého užívanie je na základe osobitného prípadu – súhlasu 
Obecného úradu Raková (napr. počas výstavby a pri odstraňovaní porúch a zariadení   
inžinierskych sietí) 
(b) ak verejné  priestranstvo – skládku fyzická alebo právnická osoba odstráni do 24 hodín od jej 
založenia a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu 
 
(7) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,20 € za každý aj neúplný m2 
užívaného    verejného priestranstva a každý aj neúplný deň 
 
(a) kolotoče                                          0,20 €  
(b) ostatné  verejné  priestranstvá       0,20 €.  
 
(8) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa    
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
 

§11 
Daň  za ubytovanie 

 
(1) Daňovníkom dane za ubytovanie je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení poskytujúcom služby 
prechodného ubytovania odplatne prechodne ubytuje. 
(2) Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 
(3) Správca dane stanovuje nasledovné podmienky: 
 
(a) platiteľ je povinný preukázať hodnoverný doklad preukazujúci charakter a zaradenie 
zariadenia poskytujúceho služby prechodného ubytovania 
(b) v prípadoch opráv a rekonštrukcie zariadení je platiteľ povinný písomne oznámiť a zaslať 
obecnému úradu v Rakovej: 
- o akú opravu, prípadne rekonštrukciu zariadenia sa jedná 
- aké obdobie bude zariadenie opravované 
- doložiť stavebné povolenie. 
Táto povinnosť musí byť splnená pred začiatkom realizácie opravy, resp. rekonštrukcie. 
 
(4) Platiteľ je povinný viesť preukázateľnú evidenciu na účely kontroly – „kniha ubytovaných“ 
(5) Sadzba  dane  je  0,17 € za každú osobu na jedno prenocovanie. 
(6) Splatnosť dane za ubytovanie je rozdelená do dvoch splátok vždy k 30.6. a 30.11. 
kalendárneho roka. 
 
 
                                                                      § 12 

Daň  za  predajné  automaty 
 

(1) Daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 
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(2) Predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú  tovar  za  odplatu. 
(3) Daňovník je povinný písomne  oznámiť vznik  daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 
odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 
(4)  Sadzba dane je  17 €  ročne za jeden predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného 
tovaru najviac 10 druhov tovaru a  20 € ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru. 
(5) Sadzba dane za predajný automat, ktorý v skladbe ponúkaného tovaru obsahuje alkoholické 
nápoje alebo tabakové výrobky je  5-násobná. 
(6) Miestna daň za každý nadobudnutý predajný automat sa vyrubuje platobným výmerom, 
vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru .  
(7) V ostatných prípadoch je daň za predajný automat splatná bez vyrubenia do 31. januára 
príslušného zdaňovacieho  obdobia a to priamo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v 
Rakovej, prípadne poštovou poukážkou. 
 
 

§ 13 
Daň  za  nevýherné  hracie  prístroje 

 
(1) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje                 
za  odplatu v priestoroch prístupných verejnosti obce. 
(2) Nevýherné hracie prístroje sú: 
(a) elektronické prístroje na počítačové hry, 
(b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry,                 
pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru. 
(3) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik  daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 
odo dňa vzniku daňovej povinnosti.  
(4) Sadzba dane je 40 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj. 
(5) Miestna daň za každý nadobudnutý nevýherný hrací prístroj sa vyrubuje platobným 
výmerom, vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru. 
(6) V ostatných prípadoch je daň za nevýherný hrací prístroj splatná bez vyrubenia do 31. 
januára príslušného zdaňovacieho obdobia a to priamo v hotovosti do pokladne Obecného 
úradu v Rakovej, prípadne poštovou poukážkou. 
(7)  Na účely vyrubenia dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu 
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: 
        a/ identifikačné údaje nevýherného hracieho prístroja / výrobné číslo, druh, typ a názov/ 
        b/ dátum a miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja   
        c/ dátum splnenia si daňovej povinnosti, zaplatenia dane. 
 
                     

ŠTVRTÁ ČASŤ 
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 

§ 14 
Základné ustanovenia 

 
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady sa platí za komunálne 
odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 
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(a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt  alebo ktorá je na území obce 
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo 
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu , vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel 
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom územní obce okrem lesného pozemku a pozemku, 
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,     
(b) fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať (vlastnícky vzťah) alebo užíva 
nehnuteľnosť (nájomný vzťah), 
(c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu             
sa na území obce na iný účel ako podnikanie, 
(d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na účel podnikania. 
 
 

§15 
Sadzba poplatku 

 
(1) Sadzba poplatku sa určuje nasledovne:  
 
(a) paušálnu sadzbu poplatku 0,0274 € za osobu a deň,  t.j. 10 €  za osobu na obdobie jedného 
kalendárneho roka pre poplatníkov určených podľa §14, ods. (2)(a), 
(b) pre osoby určené podľa §14, ods. (2)(b) pri nehnuteľnosti, ktorá slúži na individuálnu 
rekreáciu a neobývané rodinné domy stanovuje paušálnu sadzbu poplatku 0,0274 €  za deň,  
t.j. 10 € ročne, 
(c) pre osoby určené podľa  §14, ods. (2)(c),(d),  určuje sadzbu 0,015 € /liter odpadu, 
t. j. 33 €  za 1 smetnú nádobu ročne.  
 
 

§ 16 
Vyrubenie a splatnosť poplatku 

 
(1) Obec vyrubí poplatok platobným výmerom. Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
 
 

§ 17 
Zníženie poplatku 

 
(1) Za osoby, ktoré sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú alebo zdržiavali v zahraničí sa 
poplatok znižuje o 100%. Uvedené zníženie poplatku sa poskytne na základe dokladu o štúdiu 
v zahraničí alebo pracovného povolenia alebo preukázateľného dokladu o pobyte v zahraničí. 

 
§ 18 

Úľavy 
 

(1) Spôsob a lehota na uplatnenie poplatkovej úľavy: 
 
(a) žiadosť o úľavu, prípadne odpustenie poplatku uplatní fyzická osoba do 15 dní od obdržania    
platobného výmeru na zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
(b) žiadosť je potrebné doručiť spolu s potvrdením od príslušného zariadenia Obecnému úradu 
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(2)  Prípady zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona: 
 
(a) osoby ZŤP a dlhodobo chorí umiestnení v zariadení zdravotnej starostlivosti najmenej  
3 mesiace  alebo  občania  nad   70  rokov .......................................................................  50 % 
(b) študenti umiestnení v internáte .....................................................................................   50 % 
(c)  osoby, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci, ale z obce sú odsťahované  .................. 100 % 
(d) občania, ktorý pracujú mimo trvalého bydliska a sú ubytovaní v ubytovacích zariadeniach, 
(e) osoby prihlásené na prechodný pobyt viac ako 3 mesiace v inom meste, obci ...........   50 % 
 
 
 
 
(3) Doklady potrebné pre uznanie úľavy: 

- k bodu (a) – kópia preukazu ZŤP a ZŤP/S, správcovi poplatku je známe na základe 
evidencie alebo sa preukáže občianskym preukazom 

- k bodu (b) – potvrdenie z ubytovacieho zariadenia príp. potvrdenie o návšteve školy 
- k bodu (c) – potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  v mieste kde sa zdržiava a býva 
- k bodu (d) – potvrdenie z ubytovacieho zariadenia, v prípade ak má prenajatý byt 

nájomnú zmluvu alebo potvrdenie od zamestnávateľa 
- k bodu (e) – potvrdenie o prechodnom pobyte. 
 

(4) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku 
najneskôr v deň splatnosti poplatku príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti 
a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady nárok za toto obdobie zaniká. 

 
 

§ 19 
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku 

 
(1) Poplatková povinnosť vzniká: 
 
(a) dňom prihlásenia na trvalý alebo prechodný pobyt v obci, 
(b) dňom, kedy začala užívať nehnuteľnosť na území obce, 
(c) dňom, ktorým nadobudla vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti na území obce. 
 
(2) Poplatková povinnosť zaniká: 
 
(a) dňom odhlásenia z trvalého alebo prechodného pobytu v evidencii obyvateľov 
(odsťahovanie, úmrtie) 
(b) dňom  zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť. 
 
(3) Poplatník je povinný písomne ohlásiť správcovi poplatku vznik, zánik príp. zmenu  povinnosti 
platenia poplatku do 30 dní odo dňa zmeny povinnosti platenia poplatku. Poplatník ohlási obci 
všetky údaje rozhodujúce pre určenie poplatku.  
(4) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, že zistí, že jeho povinnosť platiť 
poplatok má byť nižšia ako mu bola vyrubená. V tom prípade obec preplatok poplatníkovi vráti 
do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru. Obec nie je povinná vrátiť 
preplatok nižší ako 3,32 €. 
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PIATA   ČASŤ 

                                                                         
§ 20 

Spoločné  a záverečné  ustanovenia 

 
(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková o miestnych daniach, 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Raková o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a miestnom poplatku za dodávku pitnej vody, ktoré bolo 
platné s účinnosťou od 1.1. 2009.  
(2) Toto VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Rakovej dňa  11.11.2010. 
(3)  V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení bol návrh VZN vyvesený dňa 
27.10. 2010 pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a  v  zmysle § 6 ods. 8 zákona               
č. 369/1990 o obecnom zriadení, schválené VZN bolo vyvesené 12.11.2010 po zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. 
(4) Toto VZN nadobúda  účinnosť dňom 1.1. 2011.  
 
 
 
 
Vyvesené :  12.11. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Bc.  Anton    H e g l a s 
                                                                                                   starosta obce: 
  

 
 

 


