
 
DODATOK č. 3/2015 

 
k VZN obce Dvorec č. 1/2012  o miestnych  daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na   území  obce  Dvorec 
 
 
 
     Obec Dvorec v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
 

vydáva 
 

doplnok č. 2/2015 k VZN obce Dvorec č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dvorec.  
 

 
      

V. časť 
Daň za ubytovanie 

Článok 10 

Vypúšťa sa bod: 

8. Správca dane v súlade s § 43 zákona o miestnych daniach určuje oslobodenie   
od dane Penzión Dvorec s.r.o. 

 
 

Článok 13 
Sadzba poplatku 

   
1.  Sadzbu poplatku  určuje Obec Dvorec nasledovne: 

  a)  Poplatník uvedený v článku 12 bode 2a) t.j. trvalo a prechodne žijúce fyzické 
osoby platia  0,0356 €  za osobu a kalendárny de ň . (Za kalendárny rok je to  
0,0356 x 365dní = 13,00 € .  

     b) Poplatníci uvedení v článku 12 bode  2b)  platia poplatok podľa 
predchádzajúceho  bodu t.j. 0,0356 €  za osobu a kalendárny de ň . (Za 
kalendárny rok je to  0,0356 x 365dní =  13,00 € .  

   c)  Poplatníci uvedení v článku 12 bode 2c) platia  poplatok 0,0356 x 365 x po čet 
zamestnancov. 

   d)  Sadzba poplatku 0,05 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez 
obsahu škodlivín.  
       

 
  
 



  

Článok 15 
Záverečné ustanovenia k daniam a poplatku 

 
 

     1)  V ostatných častiach zostáva toto VZN nezmenené. 
 

2) Tento dodatok bol schválený na 6. zasadnutí OZ vo Dvorci dňa 16.12.2015 
    uznesením č. 6/2015 pod bodom 2 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od    
    vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

 
 
 
Vo Dvorci dňa: 16.12.2015 
 
 
                                                                                                                     
                                                                                                     Ing. Eva Srncová        
                                                                                                       starostka obce 
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